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 المقدمة 

 [ٙٚٔ :األعراؼ] يَػتَػَفكَُّروفَ  َلَعلَُّهمْ  اْلَقَصصَ  فَاْقُصصِ  :تبارؾربنا قاؿ 
 بِوِ  نُػثَبّْتُ  َما الر ُسلِ  أَنْػَباءِ  ِمنْ  َعَلْيكَ  نَػُقص   وَُكاًل  :تبارؾ وتعاذلقاؿ ربنا و 

 [ٕٓٔ :ىود] لِْلُمْؤِمِنُتَ  َوذِْكَرى َوَمْوِعَظةٌ  اٟتَْق   َىِذهِ  يف  َوَجاَءؾَ  فُػَؤاَدؾَ 
 ِإذَل  أَْنظُرُ  َكَأّنِ : اهللِ  َعْبدُ  قَاؿَ  :يف صحيحو ٜٕٜٙ البخاريوروى اإلماـ 

 ٯَتَْسحُ  فَػْهوَ  فََأْدَمْوهُ  قَػْوُموُ  َضَربَوُ  األَنِْبَياءِ  ِمنَ  نَِبيِّا َيْحِكي وسلم عليو اهلل صلى النَّيبِ 
ـَ   .يَػْعَلُموفَ  لَ  فَِإنػَُّهمْ  ،لَِقْوِمي اْغِفرْ  َربِ  :َويَػُقوؿُ  َوْجِهوِ  َعنْ  الدَّ

فإرشاد اٞتماعة بإسلوب  :عاملو اهلل بلطفو ا٠تفي أبو زيداف العريبقاؿ 
اإلرشادات اإل٢تية واإلرشادات النبوية وليس بعد٫تا إرشاد آخر أىدى اٟتكاية من 

فللو اٟتمد. بناء على ىذا أيها القراء الفضالء أىدي لكم قصصا رائعة  إذل ا٠تَت
عجيبة يف ذاهتا معجبة لقراءىا مباركة إف شاء اهلل تعاذل. ، ٦تتعة عجيبة معجبة

ع من كتب ىؤلء العلماء األكابر كبَت عمل إل اٞتموكنُت يف ىذا العمل ليس رل  
وأخَتًا أرجو اهلل فجزاىم اهلل خَتًا على ما صنعوا من ا٠تَت لإلسالـ وا١تسلمُت. 

تعاذل أف يلهمٍت يف ىذا السداد وإصابة اٟتق وأف ٬تنبٍت الغلط والوىم كما أرجوه 
سبحانو وتعاذل أف ٬تزي هبذا الكتيب ٚتيع شيوخي وأساتذيت وٚتيع من أحسن 

 خَت اٞتزاء. إنو ورل ذلك والقادر عليو آمُت. إرلّ 
 :مالحظة 

 سيصدر إف شاء اهلل كتب أخرى مثل ىذا الكتاب وىي:
 لقد كاف يف قصصهم عربة ألورل األلباب  -ٔ

 كبار ساداتنا احملدثُت -ٕ

 خالؼ بُت الصحابة عليهم السالـ -ٖ
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 (( الرائعة الممتعةسياق القصص  )) 
 

 :التسبيح مجلبة للرزؽ (ٔ)
 ِمنْ  َوِإفْ  ِفيِهنَّ  َوَمنْ  َواأْلَْرضُ  السَّْبعُ  السََّماَواتُ  َلوُ  ُتَسِبحُ  :تعاذلقاؿ ربنا 

 َغُفورًا َحِليًما َكافَ  ِإنَّوُ  َتْسِبيَحُهمْ  تَػْفَقُهوفَ  َل  َوَلِكنْ  ِْتَْمِدهِ  ُيَسِبحُ  ِإلَّ  َشْيءٍ 
 [ٗٗ :اإلسراء]

 صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ  َذر   َأِب  َعنْ  ٔٓٔٚ مسلمروى اإلماـ 
 ُسْبَحافَ : ِلِعَباِدهِ  َأوْ  ِلَمالَِئَكِتوِ  اللَّوُ  اْصَطَفى َما» : قَاؿَ  ؟أَْفَضلُ  اْلَكاَلـِ  َأى  : ُسِئلَ 
 «. َوِبَحْمِدهِ  اللَّوِ 

 صلى النيب أف األنصار من رجل عن ٖٗ٘ٔ الًتغيب صحيحوجاء يف 
 تنساىا ل لكي وقاصرىا بوصية موصيك إّن :لبنو نوح قاؿ: قاؿ وسلم عليو اهلل

 وصاحل هبما اهلل فيستبشر هبما أوصيك اللتاف أما اثنتُت عن وأهناؾ باثنتُت أوصيك
 واألرض السموات فإف اهلل إل إلو بال أوصيك. اهلل على الولوج يكثراف و٫تا خلقو

 اهلل بسبحاف وأوصيك. وزنتهما كفة يف كانتا ولو قصمتهما حلقة كانتا لو
 ْتمده يسبح إل شيء من وإف ا٠تلق يرزؽ وهبما ا٠تلق صالة فإهنما وْتمده
 عنهما أهناؾ اللتاف وأما غفورا حليما كاف إنو تسبيحهم تفقهوف ل ولكن

 واللفظ النسائي رواه. )والكرب الشرؾ عن أهناؾ خلقو وصاحل منهما اهلل فيحتجب
 (اإلسناد صحيح: اٟتاكم وقاؿ عمرو بن اهلل عبد حديث من واٟتاكم والبزار لو

 اآليَاتِ  نَػُعد   ُكنَّا :قَاؿَ  ،اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ٜٖٚ٘ البخاري صحيحوجاء يف 
 فَػَقلَّ  َسَفرٍ  يف  وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿِ  َمعَ  ُكنَّا َٗتْوِيًفا تَػُعد ونَػَها َوأَنْػُتمْ  بَػرََكةً 
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 اإِلنَاءِ  يف  يََدهُ  فََأْدَخلَ  قَِليلٌ  َماءٌ  ِفيوِ  بِِإنَاءٍ  َفَجاُؤوا َماءٍ  ِمنْ  َفْضَلةً  اْطُلُبوا :فَػَقاؿَ  اْلَماءُ 
 بَػُْتِ  ِمنْ  يَػْنُبعُ  اْلَماءَ  رَأَْيتُ  فَػَلَقدْ  اهللِ  ِمنَ  َواْلبَػرََكةُ  اْلُمَباَرؾِ  الطَُّهورِ  َعَلى َحيَّ : قَاؿَ  ُثَّ 

ـِ  َتْسِبيحَ  َنْسَمعُ  ُكنَّا َوَلَقدْ  ،وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿِ  َأَصاِبعِ   َوْىوَ  الطََّعا
 .يُػؤَْكلُ 

  :اليقين (ٕ)
 َوُىوَ  َوإِيَّاُكمْ  يَػْرزُقُػَها اللَّوُ  رِْزقَػَها َٖتِْملُ  َل  َدابَّةٍ  ِمنْ  وََكأَِينْ  :تعاذلقاؿ ربنا 

 [ٓٙ :العنكبوت] اْلَعِليمُ  السَِّميعُ 
 الصديق بكر أبو قاـ :اٞتامع الصحيحيف  ٖٛ٘٘ الًتمذيروى اإلماـ 

 على األوؿ عاـ صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل رسوؿ قاـ فقاؿ بكى ث ا١تنرب على
 خيرا اليقين بعد يعط لم أحد فإف والعافية العفو اهلل اسألوا: فقاؿ بكى ث ا١تنرب
 حسن(  عنو اهلل رضي بكر أيب عن الوجو ىذا من غريب حديث) .العافية من

 .صحيح
 َرُسوؿِ  َمعَ  َغَزْونَا :قَاؿَ  ،اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  ٜٖٔٗ البخاريروى اإلماـ 

 اْلِعَضاهِ  َكِثَتِ  َوادٍ  يِف  َوْىوَ  اْلَقائَِلةُ  أَْدرََكْتوُ  فَػَلمَّا ٧َتْدٍ  َغْزَوةَ  وسلم عليو اهلل صلى اهللِ 
َفوُ  َوَعلَّقَ  هِبَا َواْسَتَظلَّ  َشَجَرةٍ  َٖتْتَ  فَػنَػَزؿَ  َنا َيْسَتِظل وفَ  الشََّجرِ  يف  النَّاسُ  فَػتَػَفرَّؽَ  َسيػْ  َوبَػيػْ
َنا وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿُ  َدَعانَا ِإذْ  َكَذِلكَ  ٨َتْنُ   بَػُْتَ  قَاِعدٌ  أَْعرَايبي  فَِإَذا َفِجئػْ
َقْظتُ  َسْيِفي فَاْختَػَرطَ  نَائِمٌ  َوأَنَا أَتَاّن  َىَذا ِإفَّ : فَػَقاؿَ  يََدْيوِ   َعَلى قَائِمٌ  َوْىوَ  فَاْستَػيػْ

 ودلَْ . َىَذا فَػْهوَ  قَػَعدَ  ثَّ  َفَشاَموُ  اللَّوُ : قُػْلتُ  ِمٍِت  ٯَتْنَػُعكَ  َمنْ : قَاؿَ  َصْلًتا ٥ُتًَْتِطٌ  رَْأِسي
 .وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿُ  يُػَعاِقْبوُ 
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 بتحرمي الدنيا يف الزىادة ليس :ا٠تولّن مسلم أبو قاؿ :ٜٙجاء يف الزىد 
 يف ٦تا أوثق اهلل يدي يف ٔتا تكوف أف الدنيا يف الزىادة إ٪تا ا١تاؿ إضاعة ول اٟتالؿ
 .لك بقيت لو أهنا من وذخرىا ألجرىا رجاء أشد كنت ٔتصيبة أصبت وإذا يديك

 أبرد شيء أي :السالـ عليهما لسليماف قاؿ داود فأ ٕٛٔجاء يف الزىد و 
 أكثر شيء وأي أقل شيء وأي أبعد شيء وأي أقرب شيء وأي أحلى شيء وأي
 وأبرد! عباده بُت اهلل روح شيء أحلى :قاؿ؟ أوحش شيء وأي آنس شيء وأي

 شيء وآنس. بعض عن بعضهم العباد وعفو! عباده عن وجل عز اهلل عفو شيء
! اليقُت شيء وأقل! الروح منو تنزع اٞتسد شيء وأوحش! اٞتسد يف تكوف الروح
 !اآلخرة من الدنيا شيء وأبعد! الدنيا من اآلخرة شيء وأقرب! الشك شيء وأكثر

 :التوكل على اهلل (ٖ)
 ِلُكلِ  اللَّوُ  َجَعلَ  َقدْ  أَْمرِهِ  بَاِلغُ  اللَّوَ  ِإفَّ  َحْسُبوُ  فَػُهوَ  اللَّوِ  َعَلى يَػتَػوَكَّلْ  َوَمنْ  :تعاذلقاؿ ربنا 

 [ٖ :الطالؽ] َقْدرًا َشْيءٍ 
 اهلل َصلَّى اهللِ  َرُسوؿَ  ٝتَِْعتُ  :يَػُقوؿُ  ُعَمرَ عن  ٗٙٔٗ ماجة ابنروى اإلماـ 

 يَػْرُزؽُ  َكَما َلَرزََقُكمْ  ،تَػوَكُِّلوِ  َحقَّ  اهللِ  َعَلى تَػوَكَّْلُتمْ  أَنَُّكمْ  َلوْ  :يَػُقوؿُ  ،وَسلَّمَ  َعلْيوِ 
رَ   .ِبطَانًا َوتَػُروحُ  ،ِخَماًصا تَػْغُدو ،الطَّيػْ

 وجل عز اهلل على التوكل :قاؿ جبَت بن سعيد عن ٖٓٔجاء يف الزىد 
 .اإلٯتاف ٚتاع

 :يقوؿ مالك بن أنسعن  ضعيف إسنادهب ٖٙٙٓٔ أٛتد مسندوجاء يف 
 طائرا خادمو فأطعم طوائر ثالث صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل لرسوؿ أىديت

 أهنك أدل :صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل رسوؿ ٢تا فقاؿ بو أتتو الغد من كاف فلما
  .غد كل برزؽ يأيت عز وجل اهلل فاف شيئا ترفعي اف
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 :إكراـ العلم (ٗ)
رٌ  ُىوَ  فَػْليَػْفَرُحوا فَِبَذِلكَ  َوِبَرْٛتَِتوِ  اللَّوِ  ِبَفْضلِ  ُقلْ  :تعاذلقاؿ ربنا   ٬َتَْمُعوفَ  ٦تَّا َخيػْ

 [ٛ٘ :يونس]
 أىل أف لو :قاؿ مسعود بن اهلل عبد عن ٖٕ٘ ماجة ابنروى اإلماـ 

 ألىل بذلوه ولكنهم زماهنم أىل بو لسادوا أىلو عند ووضعوه العلم صانوا العلم
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم نبيكم ٝتعت عليهم فهانوا دنياىم من بو لينالوا الدنيا
 ومن، دنياه ىم اهلل كفاه آخرتو ىم واحدا ىما الهمـو جعل من :يقوؿ

 ضعفو. )ىلك أوديتها أي في اهلل يباؿ لم الدنيا أحواؿ في الهمـو بو تشعبت
 .(الصغَت اٞتامع صحيح إذل ونقل حسن أنو ىنا رأى ثقبل،  األلباّن

 الطلبة أحد رل روى :(ٕٚٔ/ٔ) النور إذل رحليتحدث مالك الرحيب يف 
  :يقوؿ الثقات

 من رجل فنادى. لبيتو مسجده من الصالة بعدالعثيمُت  الشيخ مع نسَت كنا مرة
 أنت تعاؿ :لو الشيخ فقاؿ .أسألكم أف أريد ٤تمد ياشيخ :الشيخ على سيارتو
 الشيخ على الرجل يرد ودل. وأىلو العلم إكراـ عليك وحق إليو يؤتى فالعلم وسأؿ
. مبتلى أنو فعرؼ عكازا الرجل سيارة خلف يف ١تح شيخنا ولكن. جوابو من حياء
 .انتهى حىت ألسئلتو واستمع منو ودنا للرجل فرجع

  :اإلنفاؽ (٘)
رُ  َوُىوَ  ٮُتِْلُفوُ  فَػُهوَ  َشْيءٍ  ِمنْ  أَنْػَفْقُتمْ  َوَما :قاؿ ربنا   [ٜٖ :سبأ] الرَّازِِقُتَ  َخيػْ

 َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيب   َدَخلَ  :قَاؿَ  ،ِباَلؿٍ  َعنْ  ٖٙٙٔ البزارروى اإلماـ 
 اْلَعْرشِ  ِذي ِمنْ  َتْخشَ  َولَ  ،ِباَلؿُ  يَا أَْنِفقْ  :فَػَقاؿَ  ،اْلَماؿِ  ِمنَ  َصبَػرٌ  َوِعْنَدهُ  ،َوَسلَّمَ 
  .ِإْقاَللً 
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 عند كنا :يقوؿ إبراىيم بن ا١تكيعن  :(ٖٓٛ/ٗ) الًتمذيوروى اإلماـ 
 :فقاؿ دينارا أعطو :٠تازنو جريج ابن فقاؿ ؟ فسألو سائل فجاء ا١تكي جريج ابن
 قاؿ أعطو :وقاؿ فغضب :قاؿ وعيالك ٞتعت أعطيتو إف دينارا إل عندي ما

 بعض إليو بعث وقد وصرة بكتاب رجل جاءه إذ جريج ابن عند فنحن :ا١تكي
 فعدىا الصرة جريج ابن فحل :قاؿ دينارا ٜتسُت بعثت قد إّن الكتاب يف إخوانو

 فرده واحد أعطيت قد :٠تازنو جريج ابن فقاؿ قاؿ دينارا وٜتسوف أحد ىي فإذا
 .دينارا ٜتسُت وزادؾ عليك اهلل

  :التهجير إلى الصلوات (ٙ)
ُلوَُكمْ  َوَلِكنْ  َواِحَدةً  أُمَّةً  ٞتَََعَلُكمْ  اللَّوُ  َشاءَ  َوَلوْ  :قاؿ اهلل  ا٠ْتَيػْرَاتِ  فَاْسَتِبُقوا آتَاُكمْ  َما يف  لَِيبػْ

  [ٛٗ :ا١تائدة]
 عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿَ  أَفَّ  ،ُىَريْػَرةَ  َأيب  َعنْ  ٘ٔٙ البخاريروى اإلماـ 

 . ِإلَْيوِ  َلْسَتبَػُقوا التػَّْهِجيرِ  ِفي َما يَػْعَلُموفَ  َلوْ  :قَاؿَ  وسلم
 أَبُو قَػتَػَلوُ  َصاِٟتًا َرُجالً  الصَّائِغُ  ِإبْػرَاِىيمُ  َكافَ  :ٕٖٙ٘ داود وأبوقاؿ اإلماـ 

 . َسيَّبَػَها الِنَداءَ  َفَسِمعَ  اْلَمْطَرَقةَ  رََفعَ  ِإَذا وََكافَ . ِبَعَرْنَدسَ  ُمْسِلمٍ 
  :جوؼ الليل المظلم عند الهدوء ونـو الرجاؿ ٔالتهجد (ٚ)
 اآْلِخرَةَ  ٭َتَْذرُ  َوقَائًِما َساِجًدا اللَّْيلِ  آنَاءَ  قَاِنتٌ  ُىوَ  أَمَّنْ  :تعاذلقاؿ ربنا 

َا يَػْعَلُموفَ  َل  َوالَِّذينَ  يَػْعَلُموفَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َىلْ  ُقلْ  رَبِوِ  َرْٛتَةَ  َويَػْرُجو  أُوُلو يَػَتذَكَّرُ  ِإ٪تَّ
 [ٜ :الزمر] اأْلَْلَبابِ 

                                                           
َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأّن النَِّبيَّ صمى اهلل عميو وسمم َقاَل: َعَمْيُكْم ِبَصالِة  ٘ٛجاء في الزىد  ٔ

، رقم ٕٕٔ/ٔٔ(: أخرجو الطبرانى )ٙٔٙٗٔ/ٔالمَّْيِل َوَلْو َرْكَعًة َواِحَدًة. ]جمع الجوامع )
 (: فيو حسين بن عبد اهلل وىو ضعيف[ٕٕ٘/ٕ( قال الييثمى )ٖٓ٘ٔٔ
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صلى اهلل عليو وآلو  اهلل رسوؿ أف :بالؿ عن ٜٖٗ٘ الًتمذيروى اإلماـ 
 قربة الليل قياـ وإف قبلكم الصالحين دأب فإنو الليل بقياـ عليكم :قاؿ وسلم

 حديث) .اٞتسد عن للداء ومطردة للسيئات وتكفير اإلثم عن ومنهاة اهلل إلى
واٟتديث ( إسناده قبل من الوجو ىذا من إل بالؿ حديث من نعرفو ل غريب

 حسن عند الشيخ األلباّن إل قولو "مطردة للداء". واهلل أعلم.
 َدَخْلتُ "  :قَاؿَ  رَبَاحٍ  َأيب  ْبنِ  َعطَاءِ  َعنْ  ٛٔٙٗ اآلثار مشكل شرحجاء يف 

ُهمْ  اهللُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعَلى ُعَمَْتٍ  ْبنِ  َوُعبَػْيدِ  ُعَمرَ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َمعَ   يِف  َوِىيَ  َعنػْ
 يَا :فَػَقاَلتْ  ُعَمَْتٍ، ْبنُ  َوُعبَػْيدُ  ُعَمَر، ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  :قُػْلَنا ؟ َىُؤَلءِ  َمنْ  :فَػَقاَلتْ  ،ِخْدرَِىا

 َدُعونَا :ُعَمرَ  اْبنُ  فَػَقاؿَ  ُحًبا، تَػْزَددْ  ِغًبا ُزرْ  :اأْلَوَّؿُ  قَاؿَ  َكَما أَْنتَ  ُعَمَْتٍ، ْبنَ  ُعبَػْيدُ 
 َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿِ  ِمنَ  رَأَْيتِ  َما بَِأْعَجبَ  َحِدثِيَنا َىَذا، بَاِطِلُكمْ  ِمنْ 

َلٍة، َذاتَ  أَتَاّن  َعَجًبا، َكافَ  أَْمرِهِ  ُكل   :قَاَلتْ  ُثَّ  َشِديًدا، بَُكاءً  فَػَبَكتْ   َدَخْلتُ  َوَقدْ  لَيػْ
 أَتَػَعبَّدْ  رل  اْئَذّن  َعاِئَشةُ  يَا"  :قَاؿَ  ُثَّ  ِّتِْلِدي، ِجْلَدهُ  َلَصقَ  َحىتَّ  َمِعي َفَدَخلَ  ِفرَاِشي،

 َىَواَؾ، َوُأِحب   قُػْرَبكَ  أَلُِحب   ِإّنِ  اهلِل، َرُسوؿَ  يَا :قُػْلتُ  :قَاَلتْ "  َوَجلَّ  َعزَّ  لَِريِب 
َها، فَػتَػَوضَّأَ  اْلبَػْيِت، يف  ِقْربَةٍ  ِإذَل  فَػَقاـَ  :قَاَلتْ   ظَنَػْنتُ  َحىتَّ  َبَكى ُثَّ  اْلُقْرآَف، قَػَرأَ  ُثَّ  ِمنػْ

َوَتُو، بَػَلَغتْ  ُدُموَعوُ  َأفَّ   بَػَلَغتْ  ُدُموَعوُ  َأفَّ  ظَنَػْنتُ  َحىتَّ  َوَبَكىَ  َفَدَعا َجَلَس، ُثَّ  ُحبػْ
 َحىتَّ  َبَكى ُثَّ  اأْلٯَْتَِن، َخِدهِ  َٖتْتَ  اْلُيْمٌَت  يََدهُ  َوَجَعلَ  ٯَتِيِنِو، َعَلى اْضَطَجعَ  ُثَّ  ُحْجَزَتُو،

 َرآهُ  فَػَلمَّا َفَسلََّم، أَِذَف، بَػْعَدَما ِباَلؿٌ  َجاَءهُ  ُثَّ  اأْلَْرَض، بَػَلَغتِ  َقدْ  ُدُموَعوُ  َأفَّ  ظَنَػْنتُ 
ـَ  َما َلكَ  اهللُ  َغَفرَ  َوَقدْ  تَػْبِكي ،اهللِ  َرُسوؿَ  يَا :قَاؿَ  يَػْبِكي  تََأخَّرَ  َوَما َذنِْبكَ  ِمنْ  تَػَقدَّ

َلةَ  َعَليَّ  أُْنزَِلتْ  َوَقدْ  أَْبِكي، َل  رل  َوَما :قَاؿَ   َواأْلَْرضِ  السََّمَواتِ  َخْلقِ  يِف  ِإفَّ }  :اللَّيػْ
 يَا َو٭ْتَكَ  ِفيَها، يَػتَػَفكَّرْ  دلَْ  ُثَّ  قَػَرأََىا، ِلَمنْ  َوْيلٌ  اآْليََة،{  َوالنػََّهارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتاَلؼِ 

 )صحيح(. " َشُكورًا َعْبًدا َأُكوفُ  َأَل  ِباَلؿُ 
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 :الصالة قبل الدعاء (ٛ)
 َعنْ  َيْسَتْكربُوفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوّن  رَب ُكمُ  َوقَاؿَ  :تعاذلقاؿ ربنا 

 [ٓٙ :غافر] َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ  َسَيْدُخُلوفَ  ِعَباَديت 
عليو صلى اهلل  النَِّب   َكافَ  :قَاؿَ  ُحَذيْػَفةَ  َعنْ  ٕٖٔٔ داودروى اإلماـ أبو 

  .َصلَّى، َأْمرٌ  َحَزبَوُ  ِإَذا وسلم
 صلى اهلل عليو وسلم النَِّبَّ  َأفَّ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ٓٓٔٚ مسلموروى اإلماـ 

 َربُّ  اللَّوُ  ِإلَّ  ِإَلوَ  لَ  اْلَحِليمُ  اْلَعِظيمُ  اللَّوُ  ِإلَّ  ِإَلوَ  لَ » :قَاؿَ  أَْمرٌ  َحَزبَوُ  ِإَذا َكافَ 
 اْلَكرِيمِ  اْلَعْرشِ  َوَربُّ  اأَلْرضِ  َوَربُّ  السََّمَواتِ  َربُّ  اللَّوُ  ِإلَّ  ِإَلوَ  لَ  اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ 

 [شديد أمر بو نزؿ :حزب] «.اْلَكرِيمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  اللَّوُ  ِإلَّ  ِإَلوَ  لَ  /
 اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ : قَاؿَ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  ٛٛجاء يف الزىد 

 أَْنَشأَ  ُثَّ  اأَلَعاِجيبُ  ِفيِهمُ  َكاَنتْ  فَِإنَّوُ  َحرَجَ  َول ِإْسرَائِيلَ  َبٍِت  َعنْ  َحِدثُوا :وسلم عليو
 َمْقبَػرَةً  أَتَػْوا َحىتَّ  ِإْسرَائِيلَ  َبٍِت  ِمنْ  طَائَِفةٌ  َخَرَجتْ  :قَاؿَ  وسلم عليو اهلل صلى ٭ُتَِدثُ 

َنا َلوْ : فَػَقاُلوا َمَقاِبرِِىمْ  ِمنْ  ٢َتُمْ   َرُجال لََنا ٮُتْرِجَ  َأفْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوَ  َوَدَعْونَا رَْكَعتَػُْتِ  َصلَّيػْ
َنَما. فَػَفَعُلوا. اْلَمْوتِ  َعنِ  َنَسأَلُوُ  َماتَ  َقدْ  ٦تَّنْ   رَْأَسوُ  َرُجلٌ  َأْطَلعَ  ِإذْ  َكَذِلكَ  ُىمْ  فَػبَػيػْ
نَػْيوِ  بَػُْتَ  ِخالِسيي  اْلَمَقاِبرِ  تِْلكَ  ِمنْ  قَػرْبٍ  ِمنْ   أََرْدتُْ  َما َىُؤلءِ  يَا: فَػَقاؿَ  الس ُجودِ  أَثَػرُ  َعيػْ
  اآلفَ  َكافَ  َحىتَّ  اْلَمْوتِ  َحرَارَةُ  َعٍِت  َسَكَنتْ  َفَما َسَنةٍ  ِمَئة ُمْنذُ  ِمت   فَػَقدْ  ِإرَلَّ 

 (ٕٜٕٙ. )الصحيحة ُكْنتُ  َكَما يُِعيُدّن  رل  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوَ  فَاْدُعوا
 انْػَقَضتْ  َلمَّا :قَاؿَ  أََنسٍ  َعنْ  ثَاِبتٍ  َعنْ  ٖ٘ٚ٘ مسلم صحيحوجاء يف 

 فَاْنطََلقَ «.  َعَلىَّ  فَاذُْكْرَىا» : لَِزْيدٍ  صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ  زَيْػَنبَ  ِعدَّةُ 
 َما َحىتَّ  َصْدرِى ِف  َعُظَمتْ  رَأَيْػتُػَها فَػَلمَّا: قَاؿَ  َعِجينَػَها ُٗتَِمرُ  َوْىىَ  أَتَاَىا َحىتَّ  زَْيدٌ 

َها أَْنظُرَ  َأفْ  َأْسَتِطيعُ   َظْهرِى فَػَولَّْيتُػَها ذََكَرَىا صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ  ِإلَيػْ
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 صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  أَْرَسلَ  زَيْػَنبُ  يَا :فَػُقْلتُ  َعِقِب  َعَلى َوَنَكْصتُ 
 َونَػَزؿَ  َمْسِجِدَىا ِإذَل  فَػَقاَمتْ . َرِب  أَُواِمرَ  َحىتَّ  َشْيًئا ِبَصانَِعةٍ  أَنَا امَ  قَاَلتْ . يَْذُكُرؾِ 
َها َفَدَخلَ  صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  َوَجاءَ  اْلُقْرآفُ   .ِإْذفٍ  ِبَغَْتِ  َعَليػْ

  :الغضب في اهلل (ٜ)
 اْلَعاَلِمُتَ  َربِ  لِلَّوِ  َو٦َتَايت  َو٤َتَْيايَ  َوُنُسِكي َصاَليت  ِإفَّ  ُقلْ  :تعاذلقاؿ ربنا 

  [ٕٙٔ :األنعاـ]
 النَّيِبِ  َعنِ  َماِلٍك، ْبنِ  أََنسِ  َعنْ ( ٕ٘ٗ٘) األوسطروى اإلماـ الطرباّن يف 

 َوِإْعَجابُ  ُمتََّبٌع، َوَىًوى ُمطَاٌع، ُشحّّ : ُمْهِلَكاتٌ  َثاَلثٌ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى
 َواْلَغَضِب، الرَّْضا ِفي اْلَعْدؿُ : ُمْنِجَياتٌ  َوَثاَلثٌ . اْلُخَياَلءِ  ِمنَ  بِنَػْفِسوِ  اْلَمْرءِ 

 حسن. «َواْلَعاَلنَِيةِ  السّْرّْ  ِفي اللَّوِ  َوَمَخاَفةُ  َواْلَفاَقِة، اْلِغَنى ِفي َواْلَقْصدُ 
 بن أٛتد عند كنا :اٟتسن بن أٛتدقاؿ  :ٕٓ٘ الًتمذيوقاؿ اإلماـ 

صلى اهلل عليو  النيب عن فيو أٛتد يذكر فلم، اٞتمعة ٕتب من على فذكروا حنبل
 ىريرة أيب عن فيو :حنبل بن ألٛتد فقلت :اٟتسن بن أٛتد قاؿ. شيئا وآلو وسلم

صلى اهلل عليو وآلو  النيب عن :أٛتد فقاؿ. صلى اهلل عليو وآلو وسلم النيب عن
 استغفر! ربك استغفر :رل وقاؿ حنبل بن أٛتد يّ عل فغضب .نعم :قلت ؟ وسلم
 اٟتديث ىذا يعد دل ألنو ىذا حنبل بن أٛتد فعل إ٪تا :عيسى أبو قاؿ! ) ربك
 ( إسناده ٟتاؿ وضعفو، شيئا

  :الصبر على المصيبة (ٓٔ)
ُرؾَ  َوَما َواْصربْ  :تعاذلقاؿ ربنا   [ٕٚٔ :النحل] بِاللَّوِ  ِإلَّ  َصبػْ

 أَفَّ  ،َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  ا٠ْتُْدرِيِ  َسِعيدٍ  َأيب  َعنْ  ٜٙٗٔ البخاريروى اإلماـ 
 َسأَُلوهُ  ُثَّ  فََأْعطَاُىمْ  وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿَ  َسأَُلوا األَْنَصارِ  ِمنَ  نَاًسا
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 ،َعْنُكمْ  َأدَِّخَرهُ  فَػَلنْ  َخْيرٍ  ِمنْ  ِعْنِدي َيُكوفُ  َما :فَػَقاؿَ  ِعْنَدهُ  َما نَِفدَ  َحىتَّ  فََأْعطَاُىمْ 
 َوَما اللَّوُ  ُيَصبػّْْرهُ  يَػَتَصبػَّرْ  َوَمنْ  ،اللَّوُ  يُػْغِنوِ  َيْستَػْغنِ  َوَمنْ  ،اللَّوُ  يُِعفَّوُ  َيْستَػْعِففْ  َوَمنْ 

ًرا َعطَاءً  َأَحدٌ  ُأْعِطيَ   .الصَّْبرِ  ِمنَ  َوَأْوَسعَ  َخيػْ
 و ياسر بن عمار كاف :قاؿ إسحاؽ ابن عن ٙٗٙ٘ ا١تستدرؾجاء يف 

صلى  اهلل رسوؿ فقاؿ يعذبوهنم ٥تزـو بنو كاف و إسالـ بيت أىل و أمو و أبوه
 أـ إسم كاف و :قاؿ اٞتنة موعدكم فإف ياسر آؿ يا صربا :اهلل عليو وآلو وسلم

 ( التلخيص يف الذىيب عنو سكت) .٠تم بن مسلم بنت ٝتية ياسر بن عمار
 عيناه إل أيوب من بقي كاف ما :قاؿ اٟتسن عن ٖٕٕجاء يف الزىد و 

 سبع الكناسة يف ومكث قاؿ جسده يف ٗتتلف الدواب فكانت ،ولسانو وقلبو
 .أشك أنا :يزيد قاؿ. وأشهرا قاؿ أو وأياما سنُت

  :الضحك (ٔٔ)
 َيْكِسُبوفَ  َكانُوا ٔتَا َجزَاءً  َكِثَتًا َوْلَيْبُكوا قَِلياًل  فَػْلَيْضَحُكوا :تعاذلقاؿ ربنا 

  [ٕٛ :التوبة]
صلى اهلل  اهلل رسوؿ قاؿ :قاؿ ىريرة ايب عن ٖٕ٘ٓ الًتمذيروى اإلماـ 

 هبن يعمل من يعلم أو هبن فيعمل الكلمات ىؤلء عٍت يأخذ من عليو وآلو وسلم
 احملاـر اتق -ٔ :ٜتسا فعد بيدي فأخذ! اهلل رسوؿ يا أنا :فقلت ىريرة أبو فقاؿ ؟

 إذل وأحسن -ٖ. الناس أغٌت تكن لك اهلل قسم ٔتا وارض -ٕ. الناس أعبد تكن
 ول -٘. مسلما تكن لنفسك ٖتب ما للناس وأحب -ٗ. مؤمنا تكن جارؾ
 إل نعرفو ل غريب حديث) .القلب تميت الضحك كثرة فإف الضحك تكثر

( وحسنو شيئا ىريرة أيب عن يسمع دل اٟتسن و سليماف بن جعفر حديث من
 الشيخ األلباّن.
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 وسلم عليو اهلل صلى النَّيبَّ  َأفَّ  ُحِدْثتُ  :قَاؿَ  رَبَاحعن  ٖٗٔجاء يف الزىد 
نَػْيكَ  بَػُْتَ  َصاري  َوأَْنتَ  ِإل تَْأِتٍِت  دلَْ  السَّالـُ  َعَلْيوِ  ِٞتِرْبِيلَ  :قَاؿَ  َعيػْ

 دلَْ  ِإّنِ  :قَاؿَ ؟ ٕ
 .النَّارُ  ُخِلَقتِ  ُمْنذُ  َأْضَحكْ 
 من أعظم بعقوبة عبد ضرب ما :يقوؿ مالكاأف  ٜ٘ٛٔجاء يف الزىد و 

 أجلس حىت لذىبت كناسة على يصلح قليب أف أعلم لو :يقوؿ. و القلب قسوة
 يف وضنكا واألبداف القلوب يف عقوبات وتعاذل تبارؾ هلل إف :يقوؿ. و عليها

 .العبادة يف ووىنا الرزؽ يف وسخطا ا١تعيشة
  :خلوة التفكر (ٕٔ)

َا ُقلْ  :تعاذلقاؿ ربنا   تَػتَػَفكَُّروا ُثَّ  َوفُػرَاَدى َمثْػٌَت  لِلَّوِ  تَػُقوُموا َأفْ  ِبَواِحَدةٍ  أَِعُظُكمْ  ِإ٪تَّ
 [ٙٗ :سبأ]

ـٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ ، َشْهرٍ  َعنْ  (ٙٙ/ ٙ) ليةروى اإلماـ أبو نعيم يف اٟت  َسالَّ
 يَػتَػَفكَُّروفَ  َوُىمْ  َأْصَحاِبوِ  ِمنْ  نَاسٍ  َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿُ  َخرَجَ : قَاؿَ 
: قَاُلوا «؟تَػتَػَفكَُّروفَ  ِفيمَ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿُ  فَػَقاؿَ  اهللِ  َخْلقِ  يف 

. )قلت: شهر « اهللِ  َخْلقِ  ِفي َوتَػَفكَُّروا اهللِ  ِفي تُػَفكُّْروا َل  : »قَاؿَ . اهللِ  يف  نَػتَػَفكَّرُ 
من  ٜٕٙٚبن حوشب ضعيف، لكن اٟتديث حسنو األلباّن يف صحيح اٞتامع 

 (، واهلل أعلميب نعيمألا حديث ابن عباس، معزوّ 
ـِ  َعنْ  ٚٔٔ اإلٯتاف شعبأخرج اإلماـ البيهقي يف  ْرَداِء، ُأ  َأيب  َعنْ  الدَّ

ْرَداءِ  رٌ  َساَعةٍ  تَػَفك رُ " :قَاؿَ  الدَّ َلةٍ  ِقَياـِ  ِمنْ  َخيػْ  شيبة أيب ابن مصنف. ويف " لَيػْ
رٌ  َساَعةٍ  تَػَفك رُ  :قَاؿَ  ،اٟتََْسنِ  َعنِ  ٖٖٔٚٙ َلةٍ  ِقَياـِ  ِمنْ  َخيػْ  .لَيػْ

                                                           
ر: الجْمع ٗٗ/ٖألثر )غريب ا ٕ (: أي ُمْقَبٌض جامٌع بيَنيما كما َيْفعل الحِزين. وَأْصُل الصَّ

 والشّد.
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 ٮَتُْلو بَػْيتٌ  َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنِ  لُِعَمرَ  َكافَ  :ٕٚجاء يف الزىد 
 َمْرُموؿٌ  َسرِيرٌ  فَِإَذا، وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿُ  تَػَرؾَ  َما اْلبَػْيتِ  َذِلكَ  يِف ، ِفيوِ 

 ِمنْ  َوِوَساَدةٌ  الشَّْيءُ  ِفيَها ٬ُتَْعلُ  الرَّْأسِ  َمْكُسورَةُ  َوَجرَّةٌ  اْلَماءُ  ِفيوِ  ُيْشَربُ  َوقَػْعبٌ  ِبَشرِيطٍ 
ـٍ  رَاءُ  َوَقِطيَفةٌ  بِِليفٍ  ٤َتُْشوَّةٌ  أََد  َوَسخِ  ِمنْ  ِفيَها اْٞتُْرُمَقانِيَّةِ  اْلُقُطفِ  َىِذهِ  ِمنْ  َكأَنػََّها َغبػْ

 َأْكَرَمُكمُ  َمنْ  تُػرَاثُ  َىَذا قُػَرْيشُ  يَا :يَػُقوؿُ  ُثَّ ، وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿِ  َشْعرِ 
نْػَيا ِمنَ  ٮَتْرُجُ  َوأََعزَُّكمْ  ِبوِ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوُ   .تَػَرْوفَ  َما َعَلى الد 

 :الصالة عند النوازؿ (ٖٔ)
 ا٠ْتَاِشِعُتَ  َعَلى ِإلَّ  َلَكِبَتَةٌ  َوِإنػََّها َوالصَّاَلةِ  بِالصَّرْبِ  َواْسَتِعيُنوا :تعاذلقاؿ ربنا 

 [٘ٗ :البقرة]
صلى اهلل عليو  النَِّب   َكافَ  :قَاؿَ  ُحَذيْػَفةَ  َعنْ  ٕٖٔٔ داودروى اإلماـ أبو 

 [شديد أمر بو نزؿ :حزب] .َٖصلَّى َأْمرٌ  َحَزبَوُ  ِإَذا وسلم
 :أىلو نادى خصاصة أصابو إذا كاف :ٕٓٙٚ الضعيفة سلسلةجاء يف ال

"  كثَت ابن تفسَت"  يف كما حات أيب ابن أخرجو ضعيف) .صلوا صلوا!  أىاله يا
 إذل فزعوا أمر هبم نزؿ إذا األنبياء وكانت" :من قولو وقاؿ ثابت عن(  ٔٚٔ/ٖ) 

 أنو إل"  التهذيب"  رجاؿ من كلهم ،ثقات رجالو إسناد وىذا :قلت".  الصالة
 ىذا ومع ،أنس عن مكثر معروؼ تابعي - البناّن ىو - ثابتا ألف ،مرسل

 أهنما الظن وغالب ،الصابوّن بلديو وتبعو ،" ٥تتصره"  يف الرفاعي الشيخ صححو
 (؟ ثابت ىو من يعرفا دل

                                                           
َعْن َأِبى اْلَعاِلَيِة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبىَّ صمى اهلل عميو وسمم  ٓٓٔٚروى اإلمام مسمم  ٖ

ْلَعِظيُم اْلَحِميُم اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم اَل اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو ا» َكاَن ِإَذا َحَزَبُو َأْمٌر َقاَل: 
 «. اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريمِ ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َربُّ السََّمَواِت َوَربُّ اأَلْرِض. 
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 َمِسَتٍ  يف  َكافَ  أَنَّوُ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ٜٛٔ منصور بن سعيد سننوجاء يف 
 اللَّوُ  أََمَرنَا َكَما فَػَعْلَنا :َوقَاؿَ  ،اْستَػْرَجعَ  ُثَّ  ،رَْكَعتَػُْتِ  َفَصلَّى فَػنَػَزؿَ  ،َلوُ  اْبنٌ  ِإلَْيوِ  فَػُنِعيَ  ،َلوُ 

 )سنده ضعيف( .{َوالصَّالَةِ  ٗبِالصَّرْبِ  َواْسَتِعيُنوا} :تَػَعاذَل 
 اهلل َرِضيَ  عباس بنا أف ٜٖٛأليب بكر الشيباّن  وا١تثاّن اآلحادوجاء يف 

 وصلى الطريق عن وأناخ فاسًتجع لو مسَت يف وىو مثَ قػُ  أخوه إليو نعي عنو تعاذل
 بالصرب واستعينوا} يقرأ وىو راحلتو إذل فمشى قاـ ث اٞتلوس فيهما أطاؿ ركعتُت

]والقصص الثالثة ذكرىّن اإلماـ . {ا٠تاشعُت على إل لكبَتة وإهنا والصالة
 البيهقي يف شعب اإلٯتاف[

ـِ  َعنْ  ٖٙٙٓ ا١تستدرؾوجاء يف   ِمنَ  وََكاَنتْ  ،ُعْقَبةَ  بِْنتِ  ُكْلُثوـِ  ُأ
 :قَاَلتْ { َوالصَّالَةِ  بِالصَّربِ  َواْسَتِعيُنوا} :َوَجلَّ  َعزَّ  اهللِ  قَػْوؿِ  يِف  ،اآُلَوؿِ  اْلُمَهاِجَراتِ 

 َفَخَرَجتِ  ،ِفيَها نَػْفُسوُ  فَاضَ  أَنَّوُ  َفظُن وا ،َغْشَيةً  َعْوؼٍ  ْبنِ  الرَّْٛتَنِ  َعْبدِ  َعَلى ُغِشيَ 
ـ   اْمَرأَتُوُ   أَفَاؽَ  فَػَلمَّا ،َوالصَّالَةِ  الصَّرْبِ  ِمنَ  ِبوِ  أُِمَرتْ  ٔتَا َتْسَتِعُتُ  ،اْلَمْسِجدِ  ِإذَل  ُكْلُثوـٍ  ُأ
 اْنطَِلقْ  :فَػَقالَ  َمَلَكافِ  َجاَءّن  ِإنَّوُ  َصَدقْػُتمْ  :قَاؿَ  ،نَػَعمْ  :قَاُلوا ؟ آنًِفا َعَليَّ  أُْغِشيَ  :قَاؿَ 

 لَوُ  َكَتْبُتمْ  ٦تَّنْ  َىَذا فَِإفَّ  أَْرِجَعاهُ  :آَخرُ  َمَلكٌ  فَػَقاؿَ  ،اأَلِمُتِ  اْلَعزِيزِ  ِإذَل  ٨ُتَاِكْمكَ 
 َذِلكَ  بَػْعدَ  فَػَعاشَ  اللَّوُ  َشاءَ  َما بَػُنوهُ  بِوِ  َوَيْسَتْمُتعُ  ،أُمََّهاهِتِمْ  بُُطوفِ  يِف  َوُىمْ  ،السََّعاَدةَ 

 .َماتَ  ُثَّ  َشْهرًا
                                                           

اَلِة{ أي: ٜٕٔ/ٙ)شرح السنة  ٗ ْبِر َوالصَّ (: وقيل في قولو سبحانو وتعالى }َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
بالصوم، وسمي شير رمضان شير الصبر، وأصل الصبر الحبس، ومنو قولو سبحانو 
وتعالى }َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّيم{ ففي الصوم حبس النفس عن المطاعم، 

ْبِر َعَمى اْلَمَصاِئِب، َوَعمَّا تَْنِزُع ٕٚٔ/ٕٔوبعض المذات. )شعب اإليمان  (: َباٌب ِفي الصَّ
ٍة َوَشْيَوٍة "  نََّيا َلَكِبيَرٌة ِإالَّ قال ربنا ِإَلْيِو النَّْفُس ِمْن َلذَّ اَلِة َواِ  ْبِر َوالصَّ : } َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ َعزَّ َوَجلَّ

َماُم َأْحَمُد.٘ٗ]البقرة: َعَمى اْلَخاِشِعيَن {  ْوَم "، َقاَل اإلِْ ْبِر الصَّ  [، َأَراَد ِبالصَّ
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 :الزىد في المرقد (ٗٔ)
 :الذاريات] يَػْهَجُعوفَ  َما اللَّْيلِ  ِمنَ  قَِلياًل  َكانُوا .٤ُتِْسِنُتَ  َذِلكَ  قَػْبلَ  َكانُوا إِنػَُّهمْ  :قاؿ تعاذل

ٔٙ، ٔٚ] 
ـَ : قَاؿَ  اللَّوِ  َعْبدِ  َعنْ ( ٖٕٚٚ) الًتمذيروى اإلماـ   اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿُ  نَا

 َلكَ  اٗتََّْذنَا َلوِ  اللَّوِ  َرُسوؿَ  يَا: فَػُقْلَنا َجْنِبِو، يِف  أَثػَّرَ  َوَقدْ  فَػَقاـَ  َحِصَتٍ  َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ 
نْػَيا، ِلي َما: »فَػَقاؿَ  ِوطَاًء، نْػَيا ِفي أَنَا َما َوِللدُّ  َتْحتَ  اْسَتَظلَّ  َكَراِكبٍ  ِإلَّ  الدُّ
 .َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  «َوتَػرََكَها رَاحَ  ثُمَّ  َشَجَرةٍ 

َها اللَّوُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ٙٚجاء يف الزىد   ِمنَ  اْمَرأَةٌ  َعَليَّ  َدَخَلتْ  قَاَلتْ  َعنػْ
 َمْنز٢ِِتَا ِإذَل  فَػَرَجَعتْ  َمْثِنيَّةً  َعَباَءةً  وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿِ  ِفرَاشَ  فَػَرَأتْ  األَْنَصارِ 
 وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿُ  َعَليَّ  َفَدَخلَ  الص وؼُ  َحْشُوهُ  ِبِفرَاشٍ  ِإرَلَّ  فَػبَػَعَثتْ 

 هِبََذا ِإرَلَّ  فَػبَػَعَثتْ  ِفرَاَشكَ  فَػَرَأتْ  َعَليَّ  َدَخَلتْ  األَْنَصارِيَّةُ  ُفالنَةٌ  :فَػُقْلتُ  َىَذا َما: فَػَقاؿَ 
 َمرَّاتٍ  َثالثَ  َذِلكَ  رل  قَاؿَ  َحىتَّ  بَػْييِت  يِف  َيُكوفَ  أَفْ  َوأَْعَجَبٍِت  أَُردَّهُ  فَػَلمْ  ُرِديوِ : فَػَقاؿَ 
 َواْلِفضَّةِ  الذََّىبِ  ِجَباؿَ  َمِعيَ  اللَّوُ  أَلْجَرى ِشْئتُ  َلوْ  فَػَواللَّوِ  ُرِديوِ  َعاِئَشةُ  يَا: فَػَقاؿَ 

 (ٕٛٗٛ. )الصحيحة فَػَرَدْدتُوُ 
َها اللَّوُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َأفَّ  ٘ٚجاء يف الزىد و   عليو اهلل صلى لِلنَّيبِ  َصنَػَعتْ  َعنػْ

 ينظر يف سنده[ :]قلتُ  .َواِحدٍ  َعَلى ِإل َيْضَطِجعَ  َأفْ  فََأَب  ِفرَاَشُْتِ  وسلم
 إىاب إل لنا كاف ما" :عنو اهلل رضي علي قاؿ :ٚٗٔجاء يف الزىد و 

 اهلل أكرب!!! ."ناحيتو على عنها اهلل رضي فاطمة وتعجن ناحيتو على نناـ كبش
 :ة )الزىد في الملبس(ذالبذا (٘ٔ)

 َعَماًل  َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  َل  إِنَّا الصَّاِٟتَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإفَّ  :تعاذلقاؿ ربنا 
 [ٖٓ :الكهف]
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 َرُسوؿِ  َأْصَحابُ  ذََكرَ : قَاؿَ  أَُماَمةَ  َأيب  َعنْ ( ٔٙٔٗ) داودروى اإلماـ أبو 
نْػَيا، ِعْنَدهُ  يَػْوًما َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  : َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿُ  فَػَقاؿَ  الد 
يَماِف، ِمنَ  اْلَبَذاَذةَ  ِإفَّ  َتْسَمُعوَف، َأَل  َتْسَمُعوَف، َأَل » يَمافِ  ِمنَ  اْلَبَذاَذةَ  ِإفَّ  اإْلِ  «اإْلِ

 وترؾ اللباس يف التواضع أراد. ا٢تيئة رثاثة: البذاذة)صحيح( و . التػََّقح لَ  يَػْعٍِت 
 .بو التبجح

 اهلل رسوؿ أف اٞتهٍت أنس بن معاذعن  ٕٔٛٗ الًتمذيروى اإلماـ و 
 دعاه عليو يقدر وىو هلل تواضعا اللباس ترؾ من :قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم

 شاء اإليماف حلل أي من يخيره حتى الخالئق رؤس على القيامة يـو اهلل
 اإلٯتاف أىل يعطى ما يعٍت" اإلٯتاف حلل" قولو ومعٌت. حسن حديث. )يلبسها

 (اٞتنة حلل من
 وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿُ  َكافَ  :َقاؿَ  اٟتََْسنِ  َعنِ  ٗٚجاء يف الزىد 

 أَْٙتَافُ  ُصوؼٍ  ِمنْ  أَْعالـٌ  ٢َتَا ُصوؼٍ  ِمنْ  َأْكِسَيةً  ُمُرطُُهنَّ  وََكافَ  ِنَسائِوِ  ُمُروطِ  يف  ُيَصِلي
َعةِ  أَوْ  َدرَاِىمَ  ِستَّةِ    .َسبػْ

 طَْلَحةُ  َوُىوَ  اهللِ  ُعبَػْيدِ  ْبنَ  طَْلَحةَ  َولَْيسَ  طَْلَحةَ  َعنْ  ٖٚٔجاء يف الزىد و 
َا َمْعرِفَةٌ  هِبَا رل  َيُكنْ  ودلَْ  اْلَمِديَنةَ  َقِدْمتُ  :قَاؿَ  اْلَبْصرِي    ٬َتْرِي وََكافَ  َعرِيفٌ : قَاؿَ  َوُرٔتَّ

َنا  فَػَهَتفَ  َصالةً  وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿُ  بَِنا َفَصلَّى اثْػنَػُْتِ  بَػُْتَ  َ٘تْرٍ  ِمنْ  ُمدي  َعَليػْ
 ا٠ْتُُنفُ  َعنَّا َوَٗتَرََّقتْ  التَّْمرُ  بُُطونَػَنا َأْحَرؽَ  َقدْ  اهللِ  َرُسوؿَ  يَا :فَػَقاؿَ  َخْلِفوِ  ِمنْ  َىاِتفٌ  ِبوِ 

َز  :َوقَاؿَ  َعَلْيوِ  َوأَثْػٌَت  اللَّوَ  َفَحِمدَ  َفَخَطبَ  َواللَِّو َلْو َأِجُد َلُكُم اللَّْحَم َوا٠ْتُبػْ
َعَلْيُكْم َزَماٌف يُػْغَدا َعَلى َأَحدُِكْم بِاْٞتَِفاِف َويُػرَاُح َولَتَػْلَبُسنَّ ِمْثَل أَلْطَعْمُتُكُموُه َولََيْأِتَُتَّ 

ٌر ِمنَّا أَْو يَػْوَمِئٍذ قَاؿَ  :قَاُلوا. َأْسَتاِر اْلَكْعَبةِ  أَنْػُتُم اْليَػْوـَ  :يَا َرُسوَؿ اهلِل ٨َتُْن اْليَػْوـَ َخيػْ
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ٌر ِمْنُكْم يَػْوَمِئذٍ   :ٕٙٛٗ. )الصحيحة ْعُضُكْم رِقَاَب بَػْعضٍ َيْضِرُب بػَ ! ×(ٕ) َخيػْ
 (ٖٔٚٙالبزار 

 :القصد في الغنى (ٙٔ)
نْػَيا َمَتاعُ  ُقلْ  :تعاذلقاؿ ربنا  رٌ  َواآْلِخَرةُ  قَِليلٌ  الد   فَِتياًل  ُتْظَلُموفَ  َوَل  اتػََّقى ِلَمنِ  َخيػْ

 [ٚٚ :النساء]
 النَّيِبِ  َعنِ  َماِلٍك، ْبنِ  أََنسِ  َعنْ ( ٕ٘ٗ٘) األوسطروى اإلماـ الطرباّن يف 

 َواْلَقْصدُ  َواْلَغَضِب، الرَّْضا ِفي اْلَعْدؿُ : ُمْنِجَياتٌ  َثاَلثٌ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى
 حسن.حديث  «َواْلَعاَلنَِيةِ  السّْرّْ  ِفي اللَّوِ  َوَمَخاَفةُ  َواْلَفاَقِة، اْلِغَنى ِفي

 أويت ما أوتينا :السالـ عليو داود بن سليماف قاؿ :ٕٕٔجاء يف الزىد 
 من أفضل شيئا ٧تد فلم يعلموا دل وما الناس علم ما وعلمنا يؤتوا دل وما الناس
 -ٖ. والغٌت الفقر يف والقصد -ٕ. والرضا الغضب يف اٟتلم -ٔ :كلمات ثالث

 .والعالنية السر يف اهلل وخشية
 عوؼ بن الرٛتن عبد كاف قاؿ جبَت بن سعيد عن :ٜٙٔجاء يف الزىد و 

 .عبيده بُت من يعرؼ لَ  عنو اهلل رضي
  :ذكر اهلل تعالى (ٚٔ)

 [٘ٗ :العنكبوت] َتْصنَػُعوفَ  َما يَػْعَلمُ  َواللَّوُ  َ٘أْكبَػرُ  اللَّوِ  َوَلذِْكرُ  :تعاذلقاؿ ربنا 
صلى اهلل  اهلل رسوؿقاؿ: قاؿ  أمامة أيب عن ٜٖٕٕٕ أٛتدروى اإلماـ 

 وأسبح واىلل أكبر الشمس طلوع من تعالى اهلل أذكر ألف :عليو وآلو وسلم
                                                           

(: "لما كان االشتغال في التجارة، مظنة الغفمة عن ذكر اهلل، ٖٙٛ/ٔ)تفسير السعدي  ٘
تعالى: قال ربنا أمر اهلل باإلكثار من ذكره فإن اإلكثار من ذكر اهلل أكبر أسباب الفالح". 

  واذكروا اهلل كثيرا لعمكم تفمحون.وابتغوا من فضل اهلل
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 صالة من اهلل أذكر وإلف، إسماعيل ولد من أربعا أعتق اف من إلى أحب
 ولد من وكذا كذا أعتق أف من إلى أحب الشمس تغيب أف إلى العصر

 (زيد بن علي لضعف ضعيف إسناد وىذا لغَته حسن. )إسماعيل
 وسلم عليو اهلل صلى النَّيِبَّ  َأفّ  َيَسارٍ  ْبنِ  َعطَاءِ  َعنْ  ٓٗٔجاء يف الزىد 

 َما اهللِ  بِتَػْقَوى َعَلْيكَ : قَاؿَ  أَْوِصٍِت  اهللِ  َرُسوؿَ  يَا: فَػَقاؿَ  اْلَيَمنِ  ِإذَل  ُمَعاًذا بَػَعثَ 
 فََأْحِدثْ  َسِيَئةً  َعِمْلتَ  َوِإَذا َوَشَجرٍ  َحَجرٍ  ُكلِ  ِعْندَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوَ  َواذُْكرِ  اْسَتَطْعتَ 

 (ٗٚٗٔ. )الصحيحة بِاْلَعالنَِيةِ  َواْلَعالنَِيةُ  بِالِسرِ  الِسر   تَػْوبَةً  ِعْنَدَىا
قاؿ ابن  :ٓٛٗ/ٔالدرر الكامنة يف أعياف ا١تئة الثامنة لبن حجر وجاء يف 

كاف إذا صلى الصبح جلس مكانو يذكر اهلل حىت يتعاذل   :كثَت يف حق ابن القيم
بالصرب  :قواي". وكاف يقوؿ"ىذه غدويت لو دل أقعدىا سقطت  :النهار ويقوؿ

ل بد للسالك من ٫تة تسَته وترقيو  :والفقر يناؿ اإلمامة يف الدين! وكاف يقوؿ
 وعلم يبصره ويهديو!

 :البكاء من خشية اهلل تعالى (ٛٔ)
َلى ِإَذا قَػْبِلوِ  ِمنْ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِإفَّ  :تعاذلقاؿ ربنا   ٮتَِر وفَ  َعَلْيِهمْ  يُػتػْ

 ِلْْلَْذقَافِ  َوٮتَِر وفَ  .َلَمْفُعوًل  رَبِػَنا َوْعدُ  َكافَ  ِإفْ  رَبِػَنا ُسْبَحافَ  :َويَػُقوُلوفَ  .ُسجًَّدا ِلْْلَْذقَافِ 
 [ٜٓٔ - ٚٓٔ :اإلسراء] ُخُشوًعا َويَزِيُدُىمْ  يَػْبُكوفَ 

 اللَّوِ  َرُسوؿَ  ٝتَِْعتُ : قَاؿَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ ( ٜٖٙٔ) الًتمذيروى اإلماـ 
َنافِ : " يَػُقوؿُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى  َخْشَيةِ  ِمنْ  َبَكتْ  َعْينٌ : النَّارُ  َتَمسُُّهَما َل  َعيػْ
 ." اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َتْحُرسُ  بَاَتتْ  َوَعْينٌ  اللَِّو،

 اهلل ٓتشية عليك :لبنو السالـ عليو سليماف قاؿ :ٔٗ/ٔجاء يف الزىد 
 .شيء كل غلبت فإهنا ،وجل عز
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 صلى النَّيبَّ  أَفَّ  َخازـٌِ  لَوُ  يُػَقاؿُ  َأْصَحاهِبِمْ  ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  ٕٗٔجاء يف الزىد و 
 َىَذا َمنْ : فَػَقاؿَ  يَػْبِكي َرُجلٌ  َوِعْنَدهُ  السَّالـُ  َعَلْيوِ  ِجرْبِيلُ  َعَلْيوِ  نَػَزؿَ  وسلم عليو اهلل
ـَ  َبٍِت  أَْعَماؿَ  نَزِفُ  ِإنَّا: ِجرْبِيلُ  قَاؿَ  ُفالفٌ : قَاؿَ   َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوَ  فَِإفَّ  اْلُبَكاءَ  ِإل ُكلََّها آَد

ْمَعةِ  يُْطِفئُ   ينظر يف إسناده[ :]قلتُ  .َجَهنَّمَ  نَارِ  ِمنْ  ُْتُورًا بِالدَّ
  :الصبر في الدعوة إلى اهلل (ٜٔ)

 ٢َتُمْ  َتْستَػْعِجلْ  َوَل  الر ُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزـِ  أُوُلو َصبَػرَ  َكَما فَاْصربْ  :تعاذلقاؿ ربنا 
 [ٖ٘ :األحقاؼ]

 َصلَّى اهللِ  َرُسوؿَ  أَفَّ  ا٠ْتُْدرِِي، َسِعيدٍ  َأيب  َعنْ ( ٖ٘ٓٔ) مسلمروى اإلماـ 
رٌ  َعطَاءٍ  ِمنْ  َأَحدٌ  ُأْعِطيَ  َوَما اهللُ، ُيَصبػّْْرهُ  َيْصِبرْ  َمنْ : »قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ   َخيػْ

 «الصَّْبرِ  ِمنَ  َوَأْوَسعُ 
 ِإذَل  أَْنظُرُ  َكَأّنِ : اهللِ  َعْبدُ  قَاؿَ  :يف صحيحو ٜٕٜٙ البخاريروى اإلماـ 

 ٯَتَْسحُ  فَػْهوَ  فََأْدَمْوهُ  قَػْوُموُ  َضَربَوُ  األَنِْبَياءِ  ِمنَ  نَِبًيا ٭َتِْكي وسلم عليو اهلل صلى النَّيبِ 
ـَ   الزىدوروى يف * . يَػْعَلُموفَ  لَ  فَِإنػَُّهمْ  ،ِلَقْوِمي اْغِفرْ  َربّْ  :َويَػُقوؿُ  َوْجِهوِ  َعنْ  الدَّ

 يغشى حىت يضربونو نوح قـو كاف :قاؿ عمَت بن اهلل عبيد عن ٕٙٚ أٛتداإلماـ 
 كاف إف :ٕٛٚ. ويف يعلموف لَ  فإهنم لقومي اغفر اللهم قاؿ أفاؽ فإذا عليو

 وىو يفيق حُت فيفيق قاؿ عليو مغشيا ٮتر حىت فيخنقو ليلقاه نوح قـو من الرجل
 .يعلموف لَ  فإهنم لقومي اغفر رب :يقوؿ

 :الصبر على طاعة اهلل (ٕٓ)
نَػُهَما َوَما َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َرب   :قاؿ تعاذل ًيا َلوُ  تَػْعَلمُ  َىلْ  لِِعَباَدتِوِ  َواْصَطربْ  فَاْعُبْدهُ  بَػيػْ  ٝتَِ

 [٘ٙ :مرمي]
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اهلل عليو صلى  اهلل رسوؿ كاف :قاؿ أنس عن ٕٓٗٔ الًتمذيروى اإلماـ 
 يا :فقلت. دينك على قلبي ثبت القلوب مقلب يا :يقوؿ أف يكثر وآلو وسلم

 بين القلوب إف، نعم: قاؿ ؟ علينا ٗتاؼ فهل بو جئت ؤتا وبك آمنا اهلل رسوؿ
 )صحيح( .يشاء كما يقلبهما، اهلل أصابع من إصبعين

 إسرائيل بٍت من الرجل كاف قاؿ منبو بن وىب عن ٕٕ٘ الزىدجاء يف 
 إليو يوح فلم سنة أربعُت رشدة لغَت رجل فعبد إليو أوحي سنة أربعُت تعبد إذا

 .إليو أوحي حىت يدعو يزؿ فلم أبواي صنع فيما ذنيب ما رب يا :فقاؿ
 :العملالتعلم بنية  (ٕٔ)
 يَػْعَمُلوفَ  َعمَّا ِبَغاِفلٍ  رَب كَ  َوَما َعِمُلوا ٦تَّا َدَرَجاتٌ  َوِلُكل   :تعاذلقاؿ ربنا 

 يُْظَلُموفَ  َل  َوُىمْ  أَْعَما٢َتُمْ  َولِيُػَوفِػيَػُهمْ  َعِمُلوا ٦تَّا َدَرَجاتٌ  َوِلُكل   [ٕٖٔ :األنعاـ]
 [ٜٔ :األحقاؼ]

 ْبنِ  ُجْنُدبِ  َعنْ  َ٘تِيَمَة، َأيب  َعنْ ( ٔٛٙٔ) الكبَتيف  لطرباّنروى اإلماـ ا
 ِإذَل  َوُىوَ  أَنَا اْنطََلْقتُ : قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَّيِبِ  َصاِحبِ  اأْلَْزِديِ  اهللِ  َعْبدِ 

َنا َحىتَّ  اْلَبْصَرةِ   ِمنَ  الثَّوِيَّةِ  ِمْثلُ  اْلَبْصَرةِ  ِمنَ  َوُىوَ  ،"اْلِمْسِكُتِ  بَػْيتُ " لَوُ  يُػَقاؿُ  َمَكانًا أَتَػيػْ
َنا فَِإَذا: قَاؿَ  نَػَعْم،: فَػُقْلتُ  اْلُقْرآَف؟ َأَحًدا ُتَداِرسُ  ُكْنتَ  َىلْ : فَػَقاؿَ  اْلُكوَفِة،  أَتَػيػْ
، اأْلَْزَرؽِ  ْبنِ  َونَاِفعِ  َو٧َتَْدةَ  ِباَلؿٍ  َوبَِأيب  ُمَسرِحٍ  ْبنِ  ِبَصاِلحِ  فَأَتَػْيُتوُ . هِبِمْ  فآِتٍِت  اْلَبْصَرةَ 

 َصلَّى اهللِ  َرُسوؿِ  َعنْ  ٭ُتَِدُثٍِت  فَأَْنَشأَ . اْلَبْصَرةِ  أَْىلِ  أَفَاِضلِ  ِمنْ  يَػْوَمِئذٍ  نَػْفِسي يف  َوُىمْ 
 اْلَعاِلمِ  َمَثلُ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ : ُجْنُدبٌ  فَػَقاؿَ  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اهللُ 

رَ  النَّاسَ  يُػَعلّْمُ  الَِّذي  وَيْحِرؽُ  ِللنَّاسِ  ُيِضيءُ  السَّْراجِ  َكَمَثلِ  نَػْفَسوُ  ويَػْنَسى اْلَخيػْ
 صحيح. «نَػْفَسوُ 
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 :يَػُقوؿُ  اْلَكْرِخيَّ  َمْعُروفًاأف  ٕٜٙٔ اإلٯتاف شعبأخرج اإلماـ البيهقي يف 
رًا ِبَعْبدٍ  اهللُ  أَرَادَ  ِإَذا"  أَرَادَ  َوِإَذا اٞتََْدِؿ، بَابَ  َعَلْيوِ  َوأَْغَلقَ  اْلَعَملِ  بَابَ  َعَلْيوِ  فَػَتحَ  َخيػْ

 ." اٞتََْدؿِ  بَابَ  َعَلْيوِ  َوفَػَتحَ  اْلَعَملِ  بَابَ  َعَلْيوِ  أَْغَلقَ  َشرًا ِبَعْبدٍ 
 :اٟتكمة بعض يف وجدت :قاؿ دينار بن مالكعن  ٕٗٚجاء يف الزىد 

 مثل ذلك مثل :قاؿ. علمت قد ٔتا تعمل و١تا تعلم دل ما تعلم أف يف لك خَت لَ 
 .أخرى إليها فضم عنها فعجز ٭تملها ذىب ث حزمة فحـز حطبا احتطب رجل

 عبس بٍت من رجل عنو اهلل رضي سلماف صحب :ٙ٘ٔجاء يف الزىد و 
 قاؿ. فاشرب انزؿ :سلماف لو قاؿف تطفح وىي دجلة إذل انتهى حىت منو ليتعلم

. ىذه من ينقص أف عسى ما :فقاؿ؟ منها نقصت تراؾ كم :قاؿ فازداد. ازدد :لو
 ٔتا فعليك. ينقص ول تنقصو ول منو تأخذ العلم فكذلك :سلماف فقاؿ قاؿ

 ! ينفعك
 :(ٙ/ٖٗ) البخاري صحيحل وشرحيف  السفَتي الدين مشسوذكر الشيخ 

 عبدة قبل القيامة يـو هبم يبدأ العلماء من الفسقة أف بلغٍت :الفضيل قاؿ
 عباد قبل من معذب.. .يعملنْ  دل بعلمو وعادل :قاؿ من أشار وإليو األوثاف،
 ...األوثافْ 

 سبع يعمل ودل يعلم ١تن وويل مرة يعلم ل ١تن ويل :الدرداء أبو وقاؿ
 .مرات

 فيقولوف النار أىل من قـو على اٞتنة أىل من قـو يطلع :الشعيب وقاؿ
 إنا :فقالوا وتعليمكم؟ تأديبكم بفضل اٞتنة اهلل أدخلنا وإ٪تا النار أدخلكم ما :٢تم
 .نفعلو ول با٠تَت نأمر كنا
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 عن موعظتو زلت بعلمو يعمل دل إذا العادل إف :دينار بن مالك وقاؿ
 .الصفاء عن الفطر يزؿ كما القلوب

 واٞتائع الدواء، يصف الذي كا١تريض يعمل ل الذي العادل :بعضهم وقاؿ
 تقي وغَت :قاؿ من أحسن ولقد .عنده ٬تدىا ودل األطعمة، لذائذ يصف الذي
 .سقيم وىو الناس يداوي طبيب، بالتقى الناس يأمر

 باهلل ٥توؼ من وكم هلل، ناس باهلل مذكر من كم :السماؾ ابن وقاؿ
 من فار اهلل إذل داع من وكم اهلل، من بعيد اهلل إذل مقرب من وكم اهلل، على جريء

 .اهلل آيات من منسلخ اهلل لكتاب تاؿ من وكم اهلل،
 :الفقر (ٕٕ)

َا قَػْوـِ  يَا :تعاذلقاؿ ربنا  نْػَيا اْٟتََياةُ  َىِذهِ  ِإ٪تَّ  اْلَقرَارِ  َدارُ  ِىيَ  اآْلِخرَةَ  َوِإفَّ  َمَتاعٌ  الد 
 [ٜٖ :غافر]

صلى اهلل  اهلل رسوؿ أف :عبيد بن فضالة عن ٖٕٛٙ الًتمذيروى اإلماـ 
 من الصالة يف قامتهم من رجاؿ ٮتر بالناس صلى إذا كاف عليو وآلو وسلم

 فإذا. ٣تانوف أو ٣تانُت ىؤلء :األعراب يقوؿ حىت الصفة أصحاب وىم ا٠تصاصة
 ما تعلموف لو :فقاؿ إليهم انصرؼ صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل رسوؿ صلى
 رسوؿ مع يومئذ وأنا: فضالة قاؿ. وحاجة فاقة تزدادوا أف ألحببتم اهلل عند لكم
 . )صحيح(صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل

 ٯتسوف كانوا لقد غَته إلو لَ  والذي :سلماف قاؿ :ٜٕ/ٔجاء يف الزىد 
 .درىم ول دينار فيهم وما ويصبحوف
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 يعصب كاف الرجل أف لنا ذكر لقد :قاؿ قتادة عن ٓٚٔجاء يف الزىد و 
 ما الشتاء يف اٟتفَتة يتخذ الرجل وكاف اٞتوع من صلبو بو ليقيم ،اٟتجر بطنو على

 .غَتىا دثار لو
 عز اهلل بسط الناس من أحد ما واهلل :اٟتسن قاؿ :ٜٛٔجاء يف الزىد و 

 وعجز علمو نقص قد كاف إل فيها بو مكر قد يكوف أف ٮتفْ  فلم دنيا لو وجل
 قد كاف إل فيها لو خَت قد أنو يظن فلم عبد عن وجل عز اهلل أمسكها وما. رأيو

 .رأيو وعجز علمو نقص
 :اإلعراض عن الدنيا (ٖٕ)

نْػَيا اْٟتََياةُ  َىِذهِ  َوَما :تعاذلقاؿ ربنا   ٢تَِيَ  اآْلِخَرةَ  الدَّارَ  َوِإفَّ  َوَلِعبٌ  ٢َتْوٌ  ِإلَّ  الد 
 ُىمْ  الَِّذينَ  .اْلُمْؤِمُنوفَ  أَفْػَلحَ  َقدْ  :وقاؿ [ٗٙ :العنكبوت] يَػْعَلُموفَ  َكانُوا َلوْ  اْٟتَيَػَوافُ 

 [ٖ - ٔ :ا١تؤمنوف] ُمْعرُِضوفَ  اللَّْغوِ  َعنِ  ُىمْ  َوالَِّذينَ  .َخاِشُعوفَ  َصاَلهِتِمْ  يف 
 اهلل رسوؿ قاؿ :قاؿ مسعود بن اهلل عبد عن ٕٖٕٛ الًتمذيروى اإلماـ 

  (صحيح. )الدنيا في فترغبوا ٙالضيعة تتخذوا ل: وآلو وسلمصلى اهلل عليو 

                                                           
: يعني ال تتخذوىا إذا خفتم عمى أنفسكم ٕٓٙ/٘]شرح صحيح البخارى البن بطال  ٙ

باتخاذىا الرغبة فى الدنيا، فأما إذا لم تخافوا ذلك فال يضركم اتخاذىا بدليل اتخاذ النبى ) 
(: وأكثر أصحابو كان ليم ضياع، فدل أنو أدب ٜٕٖ/ٓٔصمى اهلل عميو وسمم ( ليا. )

الرغبة فى الدنيا، ومثل ذلك مما أمر بو تأديًبا ألمتو بأكرم  منو نستعين بو عمى دفع
(: وفي الحديث فضل الغرس ٗ/٘األخالق من غير أن يوجب ذلك عمييم[ * ]فتح الباري )

والزرع والحض عمى عمارة األرض. ويستنبط منو اتخاذ الضيعة والقيام عمييا وفيو فساد 
التنفير عن ذلك عمى ما إذا شغل عن  قول من أنكر ذلك من المتزىدة وحمل ما ورد من

أمر الدين. فمنو حديث بن مسعود مرفوعا ال تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا الحديث. 
قال القرطبي يجمع بينو وبين حديث الباب بحممو عمى االستكثار واالشتغال بو عن أمر 
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هُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ٖٕٔٙ البخاريوروى اإلماـ   أََتى :قَاؿَ  ،َماَرِضَي اللَُّو َعنػْ
َها يَْدُخلْ  فَػَلمْ  فَاِطَمةَ  بَػْيتَ  وسلم عليو اهلل صلى النَّيب    لَوُ  َفذََكَرتْ  َعِليي  َوَجاءَ  َعَليػْ
رًا بَاهِبَا َعَلى رَأَْيتُ  ِإّنِ  :قَاؿَ  وسلم عليو اهلل صلى لِلنَّيبِ  َفذََكرَهُ  َذِلكَ   َمْوِشيًا ِستػْ
نْػَيا ِلي َما: فَػَقاؿَ   َشاءَ  ٔتَا ِفيوِ  لَِيْأُمْرّن  فَػَقاَلتْ  ٢َتَا َذِلكَ  َفذََكرَ  َعِليي  فَأَتَاَىا؟! َوِللدُّ
  .َحاَجةٌ  هِبِمْ  بَػْيتٍ  أَْىلِ  ُفاَلفٍ  ِإذَل  بِوِ  تُػْرِسلُ  :قَاؿَ 

 شاء لو أقواما أدركت لقد واهلل :قاؿ اٟتسن عن ٜٜٔجاء يف الزىد 
 ىذا من نصيبكم تأتوف أل :٢تم فيقاؿ أخذه حلو من ا١تاؿ ىذا يأخذ أف أحدىم

 .لقلوبنا فسادا أخذه يكوف أف ٩تشى إنا لَ  :فيقولوف؟  فتأخذونو ا١تاؿ
  :اإلستغفار الكثير (ٕٗ)

 فَػَناَدى َعَلْيوِ  نَػْقِدرَ  َلنْ  َأفْ  َفَظنَّ  ُمَغاِضًبا َذَىبَ  ِإذْ  الن وفِ  َوَذا :تعاذلقاؿ ربنا 
 [ٚٛ :األنبياء] الظَّاِلِمُتَ  ِمنَ  ُكْنتُ  ِإّنِ  ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  ِإلَّ  ِإَلوَ  َل  َأفْ  الظ ُلَماتِ  يف 

انظْر كيف يقوؿ "الظا١تُت" ودل يقْل "النبيُت"! فللو در النيب الصاحل ابن مىت عليو 
 السالـ.

 َصلَّى النَّيب   قَاؿَ  :يَػُقوؿُ  ُبْسرٍ  ْبنَ  اهللِ  َعْبدَ أف  ٖٛٔٛ ماجة ابنروى اإلماـ 
 .َكِثيًرا اْسِتْغَفارًا َصِحيَفِتوِ  ِفي َوَجدَ  ِلَمنْ  ُطوَبى :وَسلَّمَ  َعلْيوِ  اهلل

                                                                                                                           

حصيل ثوابيا[ * الدين وحمل حديث الباب عمى اتخاذىا لمكفاف أو لنفع المسممين بيا وت
(: وفيو رد لما يروى عن ابن مسعود ٚٗٗ/ٖٔ]وقال في عمدة القاري في حديث بيرحاء )

: ال تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا وفيو إباحة دخول ٙرضي اهلل تعالى عنو أنو قال
 العمماء البساتين[
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 اللَّوِ  لَِرُسوؿِ  لَنَػُعد   ُكنَّا ِإفْ  :قَاؿَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ٛٔ٘ٔ داودروى اإلماـ أبو 
 إِنَّكَ  َعَلىَّ  َوُتبْ  ِلى اْغِفرْ  َربّْ » َمرَّةٍ  ِماَئةَ  اْلَواِحدِ  اْلَمْجِلسِ  ِف  صلى اهلل عليو وسلم

 .«الرَِّحيمُ  التػَّوَّابُ  أَْنتَ 
 َأْكثَػرَ  َأَحدٍ  ِإذَل  َجَلْستُ  َما :قَاؿَ  ُىَريْػَرةَ  َأيب  َعنْ  ٜٕٓجاء يف الزىد 

 َأَحدٍ  ِإذَل  َجَلْستُ  َوَمارجٌل:  قَاؿَ . وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿِ  ِمنْ  اْسِتْغَفارًا
 .اللَّوُ  َرِٛتَوُ  ُىَريْػَرةَ  َأيب  ِمنْ  اْسِتْغَفارًا َأْكثَػرَ 

 البصري اٟتسن عن (ٚٚٔ/ ٓٔ) البياف روحوجاء يف التفسَت الصويف 
، الفقر آخر اليو وشكا، اهلل استغفر: فقاؿ اٞتدب اليو شكا رجال فأ سره قدس
 الربيع لو فقاؿ. بالستغفار كلهم فأمرىم، رضوأ ربع قلة وآخر، النسل قلة وآخر

؟ بالستغفار كلهم فأمرهتم أنواعا ويسألوف أبوابا يشكوف رجاؿ أتاؾ: صبيح بن
 َعَلْيُكمْ  السََّماءَ  يُػْرِسلِ . َغفَّارًا َكافَ  ِإنَّوُ  رَبَُّكمْ  اْستَػْغِفُروا فَػُقْلتُ }قولو تعاذل:  لو فتال

 [ٕٔ-ٓٔ: نوح]{أَنْػَهارًا َلُكمْ  َو٬َتَْعلْ  َجنَّاتٍ  َلُكمْ  َو٬َتَْعلْ  َوبَِنُتَ  بَِأْمَواؿٍ  َوٯُتِْددُْكمْ ، ِمْدرَارًا

 ىريرة أب عند كنا :قاؿ سَتين بن ٤تمدعن  ٖٚ ا١تفرد األدبوجاء يف 
 فنحن :٤تمد قاؿ". ٢تما استغفر و١تن وألمى ىريرة ألب اغفر اللهم" :فقاؿ ليلة

 (صحيح) .ىريرة أب دعوة يف ندخل حىت ٢تما نستغفر
 :التفرغ للعبادة لطلب ثواب اآلخرة (ٕ٘)

 َكافَ  فَُأولَِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  َسْعيَػَها ٢َتَا َوَسَعى اآْلِخَرةَ  أَرَادَ  َوَمنْ  :تعاذلقاؿ ربنا 
 [ٜٔ :اإلسراء] َمْشُكورًا َسْعيُػُهمْ 

 اهللِ  َرُسوؿِ  َمعَ  ُكْنتُ  :قَاؿَ  أَنَّوُ  ،ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ٜٕ٘ٗ ماجة ابنروى اإلماـ 
 َعلْيوِ  اهلل َصلَّى النَّيبِ  َعَلى َفَسلَّمَ  ،األَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َفَجاَءهُ  ،وَسلَّمَ  َعلْيوِ  اهلل َصلَّى
 ،ِذْكًرا ِلْلَمْوتِ  َأْكثَػُرُىمْ  :قَاؿَ  َأْكَيُس؟ اْلُمْؤِمِنُتَ  َأي   اهللِ  َرُسوؿَ  يَا :قَاؿَ  ُثَّ  ،وَسلَّمَ 
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فروة بن قيس  :يف الزوائد) .اأَلْكَياسُ  ُأولَِئكَ  ،اْسِتْعَداًدا بَػْعَدهُ  ِلَما َوَأْحَسنُػُهمْ 
 :. قلتُ قالو الذىيب يف طبقات التهذيب .خربه باطل .وكذلك الرواي عنو .٣تهوؿ

 وحسنو الشيخ األلباّن(
 أَفَّ  َلوْ  :قَاؿَ  ،َمْسُعودٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  (ٕٚٔ/ٔ) ماجة ابنوروى اإلماـ 

 بََذُلوهُ  َوَلِكنػَُّهمْ  ،َزَماهِنِمْ  أَْىلَ  ِبوِ  َلَساُدوا ،أَْىِلوِ  ِعْندَ  َوَوَضُعوهُ  ،اْلِعْلمَ  َصانُوا اْلِعْلمِ  أَْىلَ 
نْػَيا أَلْىلِ   َعلْيوِ  اهلل َصلَّى نَِبيَُّكمْ  ٝتَِْعتُ  ،َعَلْيِهمْ  فَػَهانُوا ،ُدنْػَياُىمْ  ِمنْ  ِبوِ  لِيَػَناُلوا ،الد 
 ،ُدنْػَياهُ  َىمَّ  اللَّوُ  َكَفاهُ  ،آِخَرتِوِ  َىمَّ  ،َٚواِحًدا َىمِّا اْلُهُموـَ  َجَعلَ  َمنْ  :يَػُقوؿُ  وَسلَّمَ 
نْػَيا َأْحَواؿِ  ِفي اْلُهُموـُ  ِبوِ  َتَشعََّبتْ  َوَمنْ   .َىَلكَ  َأْوِديَِتَها َأيّْ  ِفي اللَّوُ  يُػَباؿِ  َلمْ  ،الدُّ

 بل وقيل .ا١تناكَت يروي إنو قيل .سعيد بن هنشل فيو .ضعيف إسناده :الزوائد يف)
 .حسن :األلباّن الشيخ قاؿ( ا١توضوعات

 قاؿ :قاؿ عنو اهلل رضي يسار بن معقل عن ٕٜٙٚ ٟتاكموروى اإلماـ ا
 تفرغ آدـ ابن يا :تعاذل و تبارؾ ربكم يقوؿ :صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل رسوؿ

 فقرا قلبك فأمأل مني تباعد ل! رزقا يديك وأمأل غنى قلبك أمأل لعبادتي
 (صحيح. )شغال يديك وأمأل

 الرٛتن عبد بن إبراىيم أخربّنعن  ٜٜٕٚٓ الرزاؽ عبد مصنفجاء يف 
صلى اهلل  النيب أصحاب فلقي ا١تدينة الشاـ أىل من رجل قدـ :قاؿ عوؼ بن

 باٞترؼ لو أرض يف غائبا عوؼ بن الرٛتن عبد وكاف عليهم فسلم عليو وآلو وسلم
 عبد رآه فلما أرضو يف ا١تاء ٭توؿ وىو يده يف وا١تسحاة رداءه واضع ىو فإذا فأتاه

 وقاؿ عليو فسلم الرجل عليو فوقف قاؿ رداءة ولبس يده من ا١تسحاة وضع الرٛتن

                                                           
 معنى الحديث: من كان لو ىموم متعددة فتركيا وجعل موضعو اليم الواحد. ٚ
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 يأتنا دل ما جاءكم أو نعلم دل ما أعلمتم أدري ما منو أعجب فرأيت ألمر جئت
 سلفنا وأنتم فيها وترغبوف الدنيا يف ونزىد عنو وتتثاقلوف اٞتهاد يف ٩تف لنا ما

 إل جاءنا ول علمتم ما إل علمنا ما :عوؼ بن الرٛتن عبد فقاؿ نبينا وأصحاب
والقصة  :. ]قلتُ نصرب فلم بالسراء وابتلينا فصربنا بالضراء ابتلينا ولكنا جاءكم ما

ذكرىا الشيخ ا١تصري صالح بن علي عبد ا١توجود حفظو اهلل يف شرحو لكتابو 
"العبادة واجتهاد السلف فيها" يف باب آفة التعلق بالدنيا وعزاىا للدارمي ودل 

قاؿ يف سنده من العلماء  أجْده يف سننو. وينظر يف سند الرواية فإّن دل أجد من
 واٟتمد هلل على كل حاؿ[، ولييس رل باع يف ذلك فأسكت

 العزيز عبد بن عمر خطبنا :قاؿ العيزار ابنعن  ٜٚٙٔجاء يف الزىد و 
 كلمات بثالث تكلم ث عليو وأثٌت وجل عز اهلل فحمد طُت من منرب على بالشاـ
 آلخرتكم واعملوا -ٕ عالنيتكم تصلح سرائركم أصلحوا الناس أيها -ٔ :فقاؿ
 ا١توت يف لو ١تعرؽ أب آدـ وبُت بينو ليس رجال أف واعلموا -ٖ دنياكم تكفوا

 .عليكم والسالـ
  :فتنة النساء (ٕٙ)

ُلَوُىمْ  ٢َتَا زِيَنةً  اأْلَْرضِ  َعَلى َما َجَعْلَنا ِإنَّا :تعاذلقاؿ ربنا   َعَماًل  َأْحَسنُ  أَيػ ُهمْ  لَِنبػْ
 [ٚ :الكهف]

 َعنِ  ،َماَرِضَي اللَُّو َعنػْهُ  زَْيدٍ  ْبنِ  ُأَساَمةَ  َعنْ  ٜٙٓ٘ البخاريروى اإلماـ 
َنةً  بَػْعِدي تَػرَْكتُ  َما :قَاؿَ  وسلم عليو اهلل صلى النَّيبِ   ِمنَ  الرَّْجاؿِ  َعَلى َأَضرَّ  ِفتػْ

 .النَّْساءِ 
 :لبنو قاؿ داود بن سليماف أف بلغنا :قاؿ مالكعن  ٕٚٔجاء يف الزىد 

 !!! امرأة وراء ٘تش ول واألسود األسد وراء امش بٍت يا
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 النَِّبِ  ِإذَل  َرُجلٌ  َجاءَ  :قَاؿَ  اللَّوِ  َعْبدِ  َعنْ  ٓٛٔٚ مسلم صحيحوجاء يف 
 أَْقَصى ِف  اْمَرأَةً )داعبُت(  َعاٞتَْتُ  ِإّنِ  اللَّوِ  َرُسوؿَ  يَا :فَػَقاؿَ  صلى اهلل عليو وسلم

َها َأَصْبتُ  َوِإّنِ  اْلَمِديَنةِ   لَوُ  فَػَقاؿَ . ِشْئتَ  َما ِفَّ  فَاْقضِ  َىَذا فَأَنَا أََمسََّها َأفْ  ُدوفَ  َما ِمنػْ
 َشْيًئا صلى اهلل عليو وسلم النَِّب   يَػُردَّ  فَػَلمْ  .نَػْفَسكَ  َستَػْرتَ  َلوْ  اللَّوُ  َستَػَرؾَ  َلَقدْ  :ُعَمرُ 
 َىِذهِ  َعَلْيوِ  َوَتالَ  َدَعاهُ  َرُجالً  وسلم صلى اهلل عليو النَِّب   فَأَتْػبَػَعوُ  فَاْنطََلقَ  الرَُّجلُ  فَػَقاـَ 
 َذِلكَ  السَِّيَئاتِ  يُْذِىْبَ  اٟتََْسَناتِ  ِإفَّ  اللَّْيلِ  ِمنَ  َوزَُلًفا النػََّهارِ  َطَرفَِ  الصَّالَةَ  أَِقمِ ) اآليَةَ 

 لِلنَّاسِ  َبلْ " :قَاؿَ  َخاصَّةً  َلوُ  َىَذا اللَّوِ  َنِبَّ  يَا :اْلَقْوـِ  ِمنَ  َرُجلٌ  فَػَقاؿَ (  لِلذَّاِكرِينَ  ذِْكَرى
 ".  َكافَّةً 

 َصلَّى النَّيبِ  ِإذَل  َرُجلٌ  َجاءَ  :قَاؿَ  ،اهللِ  َعْبدِ  َعنْ  ٕٓ٘ٗ أٛتد مسندوجاء يف 
 ،ِإرَلَّ  َفَضَمْمتُػَها ،اْلُبْسَتافِ  يِف  اْمَرأَةً  َلِقيتُ  ِإّنِ  ،اهللِ  َرُسوؿَ  يَا :فَػَقاؿَ  ،َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ 

رَ  ،َشْيءٍ  ُكلَّ  هِبَا َوفَػَعْلتُ  ،َوقَػبػَّْلتُػَها َوبَاَشْرتُػَها  َفَسَكتَ  :قَاؿَ  ؟ ُأَجاِمْعَها دلَْ  َأّنِ  َغيػْ
 السَِّيَئاتِ  يُْذِىْبَ  اٟتََْسَناتِ  ِإفَّ } :اآليَةُ  َىِذهِ  فَػنَػَزَلتْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيب   َعْنوُ 

اِكرِينَ  ذِْكَرى َذِلكَ   ،َعَلْيوِ  فَػَقَرأََىا ،َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيب   َفَدَعاهُ  :قَاؿَ  ،{لِلذَّ
ـْ  ،َخاصَّةً  أََلوُ  ،اهللِ  َرُسوؿَ  يَا :ُعَمرُ  فَػَقاؿَ   .َكافَّةً  لِلنَّاسِ  َبلْ  :فَػَقاؿَ  ؟ َكافَّةً  لِلنَّاسِ  َأ

 كما عمرو بن كعب اليسر أبو ىو :ٕٔٙ/ٔ الباري فتح( ]صحيح وىذا إسناد حسن)
 [ا١ترأة اسم أعرؼ ودل وغَته النسائي يف

 قولو معٌت يف قال أهنما و٣تاىد عكرمة عن: (ٕٛ/ ٕ) حياءقاؿ يف اإل
: ٧تيح بن فياض وقاؿ. النساء عن يصرب ل أنو{ ضعيفا اإلنساف وخلق} تعاذل

 نوادر ويف. دينو ثلث ذىب: يقوؿ وبعضهم. عقلو ثلثا ذىب الرجل ذكر قاـ إذا
 قياـ: قاؿ{ وقب إذا غاسق شر ومن}: عنهما اهلل رضي عباس ابن عن التفسَت

 !الذكر
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  :الموت (ٕٚ)
 الَّيِت  فَػُيْمِسكُ  َمَناِمَها يِف  َ٘تُتْ  دلَْ  َوالَّيِت  َمْوهِتَا ِحُتَ  اأْلَنْػُفسَ  يَػتَػَوفَّ  اللَّوُ  :تعاذلقاؿ ربنا 

َها َقَضى  لَِقْوـٍ  آَليَاتٍ  َذِلكَ  يِف  ِإفَّ  ُمَسًمى َأَجلٍ  ِإذَل  اأْلُْخَرى َويُػْرِسلُ  اْلَمْوتَ  َعَليػْ
  [ٕٗ :الزمر] يَػتَػَفكَُّروفَ 

 جابر عن ا١تنكدر بن ٤تمد عن ٙٔٛٛ األوسطروى اإلماـ الطرباّن يف 
 أىل يناـ ول، الموت أخو النـو :صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل رسوؿ قاؿ :قاؿ

اإلماـ أٛتد يف الزىد عن ابن ا١تنكدر عن النيب فلم يذكر وذكره  :. ]قلتُ الجنة
 [.جابرا

 على ا١توت ملك دخل :قاؿ حوشب بن شهر عن ٕٕٓجاء يف الزىد 
: الرجل قاؿ خرج فلما إليو النظر يدمي ،جلسائو من رجل إذل ينظر فجعل سليماف

 يريدّن كأنو إرل ينظر رأيتو لقد: قاؿ السالـ عليو ا١توت ملك ىذا: قاؿ ىذا من
 فحملو بالريح فدعا: قاؿ با٢تند فتلقيٍت الريح ٖتملٍت أف أريد: قاؿ تريد فما: قاؿ

 تدمي كنت إنك :فقاؿ السالـ عليو سليماف ا١توت ملك أتى ث با٢تند فألقتو عليها
 روحو أقبض أف أمرت إّن ،منو أعجب كنت: قاؿ جلسائي من رجل إذل النظر
 ضعيف[ حوشب بن شهر :]قلتُ  .عندؾ وىو با٢تند

 عليو سليماف ا١توت ملك أتى :قاؿ خيثمة عن ٕٕٔجاء يف الزىد و 
 ٚتيعا فتقبضهم البيت أىل تأيت لك ما :سليماف لو فقاؿ صديقا لو وكاف السالـ

 أقبض ٔتا بأعلم أنا ما :قاؿ أحدا منهم تقبض لَ  جنبهم إذل البيت أىل وتدع
 .أٝتاء فيها صكاؾ إرل فيلقى العرش ٖتت أكوف إ٪تا ،منك

  :اإلستقامة على الخير والهدى (ٕٛ)
 [ٚٔ :٤تمد] تَػْقَواُىمْ  َوآتَاُىمْ  ُىًدى زَاَدُىمْ  اْىَتَدْوا َوالَِّذينَ  :تعاذلقاؿ ربنا 
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صلى اهلل عليو  اللَّوِ  َرُسوؿُ  ذِل  قَاؿَ  :قَاؿَ  َعِلى   َعنْ  ٙٛٓٚ مسلمروى اإلماـ 
ْدِنى اْىِدِنى اللَُّهمَّ  ُقلِ »  :وسلم  َوالسََّدادِ  الطَّرِيقَ  ِىَدايَػَتكَ  بِاْلُهَدى َواذُْكرْ ، َوَسدّْ
 «. السَّْهمِ  َسَدادَ 

قاؿ ابن   :ٓٛٗ/ٔالدرر الكامنة يف أعياف ا١تئة الثامنة لبن حجر جاء يف 
كاف مالزما لالشتغاؿ ليال هنارا كثَت الصالة والتالوة حسن   :كثَت عن ابن القيم

٭تقد. ل أعرؼ يف زماننا من أىل العلم أكثر ا٠تلق. كثَت التودد ل ٭تسد ول 
  .عبادة منو. وكاف يطيل الصالة جدا وٯتد ركوعها وسجودىا

 داود بن سليماف قاؿ :قاؿ كثَت أيب بن ٭تِت عن ٕٕٕجاء يف الزىد و 
! ا٢تدى بعد الضاللة وأقبح ا١تسكنة مع ا٠تطيئة أقبح ما بٍت أي :لبنو السالـ عليو

 .ربو عبادة فًتؾ عابدا كاف رجل :ذلك من وأقبح وكذا كذا وأقبح
 :السجودفي الدعاء  (ٜٕ)
َلى ِإَذا قَػْبِلوِ  ِمنْ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِإفَّ  :تعاذلقاؿ ربنا   ٮتَِر وفَ  َعَلْيِهمْ  يُػتػْ

 :اإلسراء] َلَمْفُعوًل  رَبِػَنا َوْعدُ  َكافَ  ِإفْ  رَبِػَنا ُسْبَحافَ  :َويَػُقوُلوفَ  .ُسجًَّدا ِلْْلَْذقَافِ 
 َىاُروفَ  ِبَربِ  آَمنَّا :قَاُلوا ُسجًَّدا السََّحَرةُ  فَأُْلِقيَ  :تعاذلقاؿ ربنا و  [ٛٓٔ ،ٚٓٔ

 [ٓٚ :طو] َوُموَسى
صلى اهلل عليو  اللَّوِ  َرُسوؿَ  أَفَّ  ُىَريْػَرةَ  َأِب  َعنْ  ٔٔٔٔ مسلمروى اإلماـ 

 «. الدَُّعاءَ  فََأْكِثُروا َساِجدٌ  َوُىوَ  رَبّْوِ  ِمنْ  اْلَعْبدُ  َيُكوفُ  َما َأقْػَربُ » : قَاؿَ  وسلم
 .ىذا أمر باإلكثار. وىناؾ أمر آخر باإلجتهاد :قلتُ 

صلى اهلل عليو  اللَّوِ  َرُسوؿُ  َكَشفَ  :قَاؿَ  ٕٓٔٔروى اإلماـ عن ابن عباس 
 ِمنْ  يَػْبقَ  دلَْ  ِإنَّوُ  النَّاسُ  أَيػ َها»  :فَػَقاؿَ  َبْكرٍ  َأِب  َخْلفَ  ُصُفوؼٌ  َوالنَّاسُ  الِسَتارَةَ  وسلم

 أَقْػرَأَ  َأفْ  هُنِيتُ  َوِإّنِ  َألَ ، َلوُ  تُػَرى أَوْ  اْلُمْسِلمُ  يَػرَاَىا الصَّاٟتَِةُ  الر ْؤيَا ِإلَّ  الن بُػوَّةِ  ُمَبِشرَاتِ 
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 السُُّجودُ  َوَأمَّا، َوَجلَّ  َعزَّ  الرَّبَّ  ِفيوِ  فَػَعظُّْموا الرُُّكوعُ  فََأمَّا، َساِجًدا أَوْ  رَاِكًعا اْلُقْرآفَ 
 «. َلُكمْ  ُيْسَتَجابَ  َأفْ  فَػَقِمنٌ  الدَُّعاءِ  ِفى ٛفَاْجَتِهُدوا

 يـو ذات فأتياه أخواف السالـ عليو أليوب كاف :ٕٕٗجاء يف الزىد 
. ىذا كل بو بلغ ما خَتا أيوب من علم وجل عز اهلل كاف لو :فقال ر٭تا فوجدا

 دل أّن تعلم كنت إف اللهم :فقاؿ ذلك من عليو أشد كاف شيئا ٝتع فما :قاؿ
 ث يسمعاف و٫تا فصدؽ :قاؿ. فصدقٍت جائع مكاف أعلم وأنا شبعاف ليلة أبت
 فصدقٍت عار مكاف أعلم وأنا قط قميصا ألبس دل أّن تعلم كنت إف اللهم :قاؿ
 رأسي أرفع لَ  اللهم :قاؿ ث ساجدا خر ث :قاؿ. يسمعاف و٫تا فصدؽ :قاؿ
 .بو ما وجل عز اهلل فكشف ،يب ما يكشف حىت

 عليو أيوب شريعة كاف ما :سئل منبو بن وىبأف  ٕٕ٘جاء يف الزىد و 
 عز اهلل إذل حاجة أحدىم أراد وإذا البُت ذات وصالح التوحيد :قاؿ؟ السالـ

 آلؼ ثالثة لو كاف :قاؿ؟ مالو كاف فما :قيل. حاجتو طلب ث ساجدا خر وجل
 ألف عشرة وأربع أتاف وليدة كل ومع وليدة عبد كل ومع عبد فداف كل مع فداف
 .مسكُت ومعو إل طعاما يأكل ودل بابو وراء ضيف لو يبت ودل شاة

قلت: ومن أدعية الركوع والسجود ما جاء يف حديث عائشة عليها السالـ 
 .« َوالرُّوحِ  اْلَماَلِئَكةِ  َربُّ  ُقدُّوٌس، ُسبُّوحٌ  »: (ٚٛٗ)ـ 

 :الشكر هلل (ٖٓ)

                                                           
عن أبي ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم قال:  ٜٜٙٚروى اإلمام أحمد  ٛ

أتحبون أن تجتيدوا في الدعاء قولوا الميم أعنا عمى شكرك وذكرك وحسن عبادتك. )إسناده 
 صحيح رجالو ثقات رجال الشيخين غير أبي قرة الزبيدي(
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 ُثَّ  .اْلُمْسَتِقيمَ  ِصرَاَطكَ  ٢َتُمْ  أَلَقْػُعَدفَّ  أَْغَويْػَتٍِت  فَِبَما قَاؿَ  :تعاذلقاؿ ربنا 
 َأْكثَػَرُىمْ  ٕتَِدُ  َوَل  مَشَائِِلِهمْ  َوَعنْ  أٯَْتَاهِنِمْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  أَْيِديِهمْ  بَػُْتِ  ِمنْ  آَلتِيَػنػَُّهمْ 
 [ٚٔ ،ٙٔ :األعراؼ] َشاِكرِينَ 

 .الصَّاِبرِ  الصَّائِمِ  ِمْثلُ  الشَّاِكرُ  الطَّاِعمُ  باب :(ٚٓٔ/ٚ) البخاريقاؿ اإلماـ 
 ٕٙٛٗ الًتمذيوروى اإلماـ  .وسلم عليو اهلل صلى النَّيِبِ  َعنِ  ،ُىَريْػَرةَ  َأيب  َعنْ  ،ِفيوِ 
 بمنزلة الشاكر الطاعم :قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم النيب عن :ىريرة أيب عن

 . )صحيح(الصابر الصائم
 فضل فرأى ذريتو السالـ عليو آدـ على عرض ١تا :ٕٗ٘جاء يف الزىد 

 أف أحببت إّن آدـ يا :قاؿ؟ بينهم سويت فهال رب يا :قاؿ بعض على بعضهم
 .أشكر

 السالـ عليو أيوب أصاب ١تا :قاؿ عيينة ابن عن ٖٕٔجاء يف الزىد و 
 أما :قالوا؟ ىذا أصابٍت شيء ألي تدروف :فقاؿ أصحابو إذل أرسل أصابو الذي
 علم بو لنا ليس شيئا أسررت تكوف أف إل نعرفو شيء منك لنا يظهر فلم ٨تن

 نيب دعاكم شيء ألي :فقاؿ العلم يف دوهنم إنسانا فلقوا وذىبوا عنده من فقاموا
 ألنك :فقاؿ فسألو فأتاه ىذا أصابو مب أخربه فأنا :قاؿ فأخربوه السالـ عليو اهلل

 دل ظل يف استظللت ولعلك النعمة تشكر ودل عليها اهلل ٖتمد دل شربة شربت
 .النعمة تشكر

 :الشكر للناس (ٖٔ)
َنا :تعاذلقاؿ ربنا  ْنَسافَ  َوَوصَّيػْ  َوِفَصالُوُ  َوْىنٍ  َعَلى َوْىًنا أُم وُ  َٛتََلْتوُ  ِبَواِلَدْيوِ  اإْلِ

 [ٗٔ :لقماف] اْلَمِصَتُ  ِإرَلَّ  َوِلَواِلَدْيكَ  رل  اْشُكرْ  َأفِ  َعاَمُْتِ  يف 
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 اهلل رسوؿ قاؿ :قاؿ قيس بن األشعث عن ٜٕ٘ٛٔ أٛتدروى اإلماـ 
. للناس أشكرىم عز وجل هلل الناس أشكر إف :صلى اهلل عليو وآلو وسلم

 (ضعيف إسناد وىذا لغَته صحيح)
 ُىَريْػرَةَ  أَبُو قَاؿَ  :يَػُقوؿُ  اْلُمَسيَّبِ  ْبنَ  َسِعيدَ أف  ٕٛٗ٘ البخاريروى اإلماـ 

 الصَّاِلحِ  اْلَمْمُلوؾِ  لِْلَعْبدِ  :وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ : َرِضَي اللَُّو َعْنوُ 
 أَفْ  أَلْحَبْبتُ  أُِمي َوِبر   َواٟتَْج   اهللِ  َسِبيلِ  يف  اٞتَِْهادُ  َلْولَ  بَِيِدهِ  نَػْفِسي َوالَِّذي َأْجرَافِ 
وقولو "لول اٞتهاد" إخل يبدو أنو من كالـ أيب ىر رٛتو  :قلتُ ] .٦َتُْلوؾٌ  َوأَنَا أَُموتَ 

 ُىَريْػرَةَ  َأِب  نَػْفسُ  َوالَِّذى :ٓٔٗٗ مسلماإلماـ ففي لفظ اهلل وغفر اهلل لو وألمو. 
 :قَاؿَ . ٦َتُْلوؾٌ  َوأَنَا أَُموتَ  أَفْ  أَلْحَبْبتُ  أُِمى َوِبر   َواٟتَْج   اللَّوِ  َسِبيلِ  ِف  اٞتَِْهادُ  َلْولَ  بَِيِدهِ 

 [ِلُصْحَبِتَها أُم وُ  َماَتتْ  َحىتَّ  ٭َتُج   َيُكنْ  دلَْ  ُىَريْػَرةَ  أَبَا َأفَّ  َوبَػَلَغَنا
 َوالَِّذي :قَاؿَ  َكْعًباأف   ٖٓٔ وىب لبن" اٟتديث يف اٞتامعجاء يف "

 لَوُ  لِيُػَعِجلَ  لَِواِلَدْيوِ  َعاقًا اْلَعْبدُ  َكافَ  ِإَذا اْلَعْبدِ  ِحُتَ  لَيُػَعِجلُ  اللَّوَ  ِإفَّ  بَِيِدِه، نَػْفِسي
رًا ِبرًا لِيَػْزَدادَ  ِبَواِلَدْيوِ  بَارًا َكافَ  ِإَذا اْلَعْبدِ  ُعُمرِ  يف  لَِيزِيدُ  اللَّوَ  َوِإفَّ  اْلَعَذاَب،  َوقَاؿَ  .َوَخيػْ

 َأفْ  ِإذَل  َأْٞتَأَهُ  َوِإَذا َعقَُّو، فَػَقدْ  ٬تُِْبوُ  فَػَلمْ  َدَعاهُ  ِإَذا أَنَّوُ  اللَّوِ  ِكَتابِ  يف  َأِجدُ  :َكْعبٌ 
َنوُ  ِفيَما ِمْنوُ  اللَّوِ  ِإذَل  َويَػْبِكيَ  َعَلْيوِ  يَْدُعوَ  َنوُ  بَػيػْ  ائْػَتَمَنوُ  َوِإَذا اْلُعُقوِؽ، ُكلَّ  َعقَّوُ  فَػَقدْ  َوبَػيػْ
 .َعقَّوُ  فَػَقدْ  َفَمنَػَعوُ  َعَلْيوِ  يَػْقِدرُ  ٦تَّا َسأَلَوُ  َوِإَذا َعقَُّو، فَػَقدْ  َفَخانَوُ 

فبعث إليو ! اغتابك فالف :قيل للحسن( ٙٙٔ/ٖ)فيض القدير جاء يف و 
وقاؿ ابن . أىديت إرل بعض حسناتك فأحببت مكافأتك :بطبق فيو رطب وقاؿ

 :(ٖٖٕ/ٔلو كنت مغتابا لغتبت أمي فإهنا أحق ْتسنايت. )فيض القدير  :ا١تبارؾ
عن علم ٔتا يف نفسي فنطق  :وقيل للحسن إف اٟتجاج ذكرؾ بسوء فقاؿ

 وكل امرئ ٔتا كسب رىُت.، ضمَتي
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 :اإلخالص في الكالـ (ٕٖ)
َا :تعاذلقاؿ ربنا   ِإنَّا .ُشُكورًا َوَل  َجَزاءً  ِمْنُكمْ  نُرِيدُ  َل  اللَّوِ  لَِوْجوِ  نُْطِعُمُكمْ  ِإ٪تَّ

 [ٓٔ ،ٜ :اإلنساف] َقْمَطرِيرًا َعُبوًسا يَػْوًما رَبِػَنا ِمنْ  ٩َتَاؼُ 
 :قَاؿَ  ،أَي وبَ  َأيب  َعنْ  ،أَي وبَ  َأيب  َمْوذَل عن  ٔٚٔٗ ماجة ابنروى اإلماـ 

 ،َوأَْوِجزْ  ،َعِلْمٍِت  ،اهللِ  َرُسوؿَ  يَا :فَػَقاؿَ  ،وَسلَّمَ  َعلْيوِ  اهلل َصلَّى النَّيبِ  ِإذَل  َرُجلٌ  َجاءَ 
ـٍ  َتَكلَّمْ  َولَ  ،ُمَودّْعٍ  َصاَلةَ  َفَصلّْ  َصالَِتكَ  ِفي ُقْمتَ  ِإَذا :قَاؿَ   ،ِمْنوُ  تَػْعَتِذرُ  ِبَكاَل

وقاؿ معلقو  (ٕٔٗ/٘)]ورواه اإلماـ أٛتد  .النَّاسِ  أَْيِدي ِفي َعمَّا اْلَيْأسَ  َوَأْجِمعِ 
 ومع جبَتة بن عثماف وجهالة عاصم بن علي لضعف ضعيف إسناده :األرنؤوط
لكن اٟتديث حسنو الشيخ األلباّن واهلل  :. قلتُ إسناده يف اضطرب فقد جهالتو

 [أعلم
 :قاؿ عمر بن اهلل عبد ٭تدث عمرو بن اهلل عبدأف  ٖٕٙجاء يف الزىد 

 عمر ابن فبكى :قاؿ وصغره وحقره خلقو سامع بو اهلل ٝتع بعملو الناس ٝتع من
 رسوؿ كالـ يف كاف :أحد٫تا قاؿ عمر وابن جابراأف  ٖٕٛ. ويف عنو اهلل رضي

 يرائي ٓتطبة رجل قاـ ما :اآلخر فقاؿ. ترسيل أو ترسل وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 .يسكت حىت وجل عز اهلل سخط يف كاف إل هبا

 :دموع الندامة (ٖٖ)
 فَػَناَدى َعَلْيوِ  نَػْقِدرَ  َلنْ  َأفْ  َفَظنَّ  ُمَغاِضًبا َذَىبَ  ِإذْ  الن وفِ  َوَذا :تعاذلقاؿ ربنا 

 [ٚٛ :األنبياء] الظَّاِلِمُتَ  ِمنَ  ُكْنتُ  ِإّنِ  ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  ِإلَّ  ِإَلوَ  َل  َأفْ  الظ ُلَماتِ  يف 
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 أنو ٜىريرة أيب عن أو ا٠تدري سعيد أيب عن ٜٓٚٔ روى اإلماـ مالك
 ل يـو ظلو في اهلل يظلهم سبعة :صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل رسوؿ قاؿ :قاؿ
  . اٟتديث.عيناه ففاضت خاليا اهلل ذكر ورجل)إذل قولو(  ظلو إل ظل

 ِإّنِ } عليو فأنزؿ ابنو يف نوحا وجل عز اهلل عاتب ١تا :ٕ٘ٚجاء يف الزىد 
 مثل عينيو ٖتت صار حىت عاـ ٖٓٓ فبكى{ اْٞتَاِىِلُتَ  ِمنَ  َتُكوفَ  َأف أَِعُظكَ 
 .البكاء من اٞتدوؿ

 ٚتيعا األرض أىل بكى لو :قاؿ مرثد بن علقمة عن ٕٙ٘جاء يف الزىد و 
 األرض أىل دموع أف ولو ا٠تطيئة أصاب حُت السالـ عليو داود دموع عدؿ ما

 من أىبط حُت السالـ عليو آدـ دموع عدؿ ما ٚتيعا السالـ عليو داود ودموع
 .اٞتنة

 :ورسولو طاعة اهلل تعالى (ٖٗ)
 [٘ٙٔ :البقرة] لِلَّوِ  ُحًبا َأَشد   آَمُنوا َوالَِّذينَ  :تعاذلقاؿ ربنا 

 اللَّوِ  َرُسوؿِ  َعَلى نَػَزَلتْ  َلمَّا :قَاؿَ  ُىَريْػرَةَ  َأِب  َعنْ  ٖٗٗ مسلمروى اإلماـ 
 ِف  َما تُػْبُدوا َوِإفْ  اأَلْرضِ  ِف  َوَما السََّمَواتِ  ِف  َما لِلَّوِ ) صلى اهلل عليو وسلم

 َعَلى َواللَّوُ  َيَشاءُ  َمنْ  َويُػَعِذبُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  فَػيَػْغِفرُ  اللَّوُ  ِبوِ  ٭ُتَاِسْبُكمْ  ُٗتُْفوهُ  أَوْ  أَنْػُفِسُكمْ 
 صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿِ  َأْصَحابِ  َعَلى َذِلكَ  فَاْشَتدَّ  :قَاؿَ ( َقِديرٌ  َشْىءٍ  ُكلِ 
 اللَّوِ  َرُسوؿَ  َأىْ  :فَػَقالُوا الر َكبِ  َعَلى بَػرَُكوا ُثَّ  صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿَ  فَأَتَػْوا

 َعَلْيكَ  أُْنزَِلتْ  َوَقدْ  َوالصََّدقَةُ  َواٞتَِْهادُ  َوالِصَياـُ  الصَّالَةُ  نُِطيقُ  َما اأَلْعَماؿِ  ِمنَ  ُكِلْفَنا
 تَػُقوُلوا َأفْ  أَُترِيُدوفَ »  :صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ . نُِطيُقَها َولَ  اآليَةُ  َىِذهِ 

                                                           
الم قْط. فال أدري ممن ىذا قمُت: المروي في الصحيحين من حديث أبي ىر عميو الس ٜ

 الشّك.
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َنا َسِمْعَنا" قَػْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَػْينِ  َأْىلُ  قَاؿَ  َكَما  َسِمْعَنا" ُقوُلوا َبلْ "؟! َوَعَصيػْ
ْعَنا :قَاُلوا«.  اْلَمِصيرُ  َوِإلَْيكَ  رَبػََّنا ُغْفَراَنكَ  َوَأَطْعَنا  َوِإلَْيكَ  رَبػََّنا ُغْفرَاَنكَ  َوَأَطْعَنا ٝتَِ
 ٔتَا الرَُّسوؿُ  آَمنَ ) ِإْثرَِىا ِف  اللَّوُ  فَأَنْػَزؿَ  أَْلِسَنتُػُهمْ  هِبَا َذلَّتْ  اْلَقْوـُ  اقْػتَػَرأََىا فَػَلمَّا. اْلَمِصَتُ 

 َأَحدٍ  بَػُْتَ  نُػَفِرؽُ  لَ  َوُرُسِلوِ  وَُكُتِبوِ  َوَمالَِئَكِتوِ  بِاللَّوِ  آَمنَ  ُكلي  َواْلُمْؤِمُنوفَ  رَبِوِ  ِمنْ  ِإلَْيوِ  أُْنزِؿَ 
ْعَنا :َوقَاُلوا ُرُسِلوِ  ِمنْ   َذِلكَ  فَػَعُلوا فَػَلمَّا( اْلَمِصَتُ  َوِإلَْيكَ  رَبػََّنا ُغْفرَاَنكَ  َوَأَطْعَنا ٝتَِ

 َما ٢َتَا ُوْسَعَها ِإلَّ  نَػْفًسا اللَّوُ  ُيَكِلفُ  لَ ) َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوُ  فَأَنْػَزؿَ  تَػَعاذَل  اللَّوُ  َنَسَخَها
َها َكَسَبتْ   رَبػََّنا) نَػَعمْ  :قَاؿَ ( َأْخطَْأنَا أَوْ  َنِسيَنا ِإفْ  تُػَؤاِخْذنَا لَ  رَبػََّنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعَليػْ

َنا َٖتِْملْ  َولَ   ُٖتَِمْلَنا َولَ  رَبػََّنا) نَػَعمْ  :قَاؿَ ( قَػْبِلَنا ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى َٛتَْلَتوُ  َكَما ِإْصرًا َعَليػْ
 فَاْنُصْرنَا َمْولَنَا أَْنتَ  َواْرَٛتَْنا لََنا َواْغِفرْ  َعنَّا َواْعفُ ) نَػَعمْ  :قَاؿَ (  بِوِ  لََنا طَاقَةَ  لَ  َما

  .نَػَعمْ  :قَاؿَ ( اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْوـِ  َعَلى
 بٍت يا :لبنو لقماف قاؿ :قاؿ دينار بن مالك عن ٕٚٙجاء يف الزىد 

 .بضاعة غَت من األرباح تأتك ٕتارة اهلل طاعة اٗتذ
 ُسَلْيَمافُ  قَاؿَ  :( بسند مسلسل باجملاىيلٕٓ٘/ٔ) الدارمي مسندوجاء يف 

 َحْيثُ  يَػرَاؾَ  َأفْ  َونَػِزْىوُ  رَبَّكَ  َعِظمْ  :َوأُوِجزُ  َسأُوِصيكَ  :قَاؿَ . أَْوِصٍِت  :أليب حاـز
 ِإلَْيوِ  وََكَتبَ  ِديَنارٍ  ٔتَِئةِ  ِإلَْيوِ  بَػَعثَ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  َخرَجَ  فَػَلمَّا أََمَرؾَ  َحْيثُ  يَػْفِقَدؾَ  أَوْ  ،نَػَهاؾَ 

 اْلُمْؤِمِنُتَ  أَِمَتَ  يَا ِإلَْيوِ  وََكَتبَ  َعَلْيوِ  فَػَردََّىا :قَاؿَ  َكِثَتٌ  ِمثْػُلَها ِعْنِدي َوَلكَ  أَْنِفْقَها َأفْ 
 َلكَ  أَْرَضاَىا َوَما بَْذلً  َعَلْيكَ  َرِدي أَوْ  ،َىْزلً  ِإيَّايَ  ُسَؤاُلكَ  َيُكوفَ  َأفْ  بِاللَّوِ  أُِعيُذؾَ 
 .لِنَػْفِسي أَْرَضاَىا َفَكْيفَ 

 يَػْوـَ أنو  اللَّوِ  َعْبدِ  بن َجرِيرِ  َعنْ  ٜٕٓٗ للطرباّن الكبَت ا١تعجموجاء يف 
 يَْأتَِيُكمْ  َحىتَّ  َوأَِطيُعوا َواْٝتَُعوا ،اللَّوِ  بِتَػْقَوى أُوِصيُكمْ  :يَػُقوؿُ  ُشْعَبةَ  بن اْلُمِغَتَةُ  تُػُويفَِ 
 ٭تُِب   َكافَ  فَِإنَّوُ  ،َعْنُكمْ  اللَّوُ  َعَفا َلوُ  اْستَػْغِفُروا :فَػَقاؿَ  ،اْلُمِغَتَةَ  ذََكرَ  ُثَّ  :قَاؿَ  ،أَِمَتٌ 
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 َعَلى ألُبَاِيَعوُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿَ  أَتَػْيتُ  فَِإّنِ  بَػْعدُ  أَمَّا :قَاؿَ  ُثَّ  ،اْلَعاِفَيةَ 
 ." ُمْسِلمٍ  ِلُكلِ  َوالن ْصحَ "  :فَػَقاؿَ  ،اإِلْسالـِ 

 :لزـو الصمت (ٖ٘)
 [ٛٔ :ؽ] َعِتيدٌ  َرِقيبٌ  َلَدْيوِ  ِإلَّ  قَػْوؿٍ  ِمنْ  يَػْلِفظُ  َما :تعاذلقاؿ ربنا 

 اللَّوِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ : قَاؿَ  َعْمرٍو ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  َعنْ  ٕٔٓ٘ الًتمذيروى اإلماـ 
 ِمنْ  ِإلَّ  نَػْعرِفُوُ  َل  َغرِيبٌ  َحِديثٌ . «َنَجا َصَمتَ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى

قلت: سالمة اإلنساف يف حفظ اللساف. وابن ٢تيعة ضعيف، ). ٢َتِيَعةَ  اْبنِ  َحِديثِ 
 (اهلل أعلماٟتديث ف صححاأللباّن لكن 

ـِ  َعَلى اٟتَْثِ  باب" :قاؿ اإلماـ النووي يف أبواب صحيح مسلم  اْٞتَارِ  ِإْكرَا
حديث ". وفيو اإِلٯتَافِ  ِمنَ  ُكِلوِ  َذِلكَ  وََكْوفِ  ا٠تََْْتِ  ِمنَ  ِإلَّ  الصَّْمتِ  َولُُزوـِ  َوالضَّْيفِ 

َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ »  :قَاؿَ  صلى اهلل عليو وسلمَأِب ُىَريْػَرَة َعْن َرُسوِؿ اللَِّو 
ًرا َأْو لَِيْصُمتْ   «. اآلِخِر فَػْليَػُقْل َخيػْ

 صلى اهللِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ  :قَاؿَ  اْلُمَزّنِ  اْٟتَاِرثِ  ْبنِ  ِبالؿِ  َعنْ  ٔٛ الزىدجاء يف 
 أَنػََّها َيُظن   َما َوَجلَّ  َعزَّ  اهللِ  رِْضَوافِ  ِمنْ  بِاْلَكِلَمةِ  لََيَتَكلَّمُ  الرَُّجلَ  ِإفَّ  :وسلم عليو اهلل

ُلغُ   لََيَتَكلَّمُ  الرَُّجلَ  َوِإفَّ  يَػْلَقاهُ  يَػْوـِ  ِإذَل  رِْضَوانَوُ  هِبَا َلوُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوُ  َيْكُتبُ  بَػَلَغتْ  َما تَػبػْ
ُلغَ  َأفْ  َيُظن   َما اهللِ  َسَخطِ  ِمنْ  بِاْلَكِلَمةِ   ِإذَل  َسَخَطوُ  َعَلْيوِ  هِبَا اللَّوُ  َيْكُتبُ  بَػَلَغتْ  َما تَػبػْ

 ْبنِ  ِبالؿِ  َحِديثُ  َمنَػَعِنيوِ  َقدْ  َكالـٍ  ِمنْ  َكمْ  :يَػُقوؿُ  َعْلَقَمةُ  َفَكافَ  :قَاؿَ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـِ 
 .اْٟتَاِرثِ 

 الصمت على ندمت ما بٍت يا :لبنو لقماف قاؿ :ٕٓٚجاء يف الزىد و 
  .ذىب من السكوت فإف فضة من الكالـ كاف وإف، قط

 اإلستغناء والفرح بالقرآف الكريم (ٖٙ)
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رٌ  ُىوَ  فَػْليَػْفَرُحوا فَِبَذِلكَ  َوِبَرْٛتَِتوِ  اللَّوِ  ِبَفْضلِ  ُقلْ  :تعاذلقاؿ ربنا   ٬َتَْمُعوفَ  ٦تَّا َخيػْ
 [ٛ٘ :يونس]

 :قاؿ عنو اهلل رضي وقاص أيب بن سعد عن ٙٚٗٔ أٛتدروى اإلماـ 
 قاؿ. بالقرآف يتغن لم من منا ليس :صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل رسوؿ قاؿ

 الصحيح رجاؿ ثقات رجالو إسناد وىذا لغَته صحيح. )بو يستغٌت يعٌت :وكيع
 (عبداهلل غَت

 بن أيفعأف  حات أيب ابن( نقال عن ٕ٘ٚ/ٗ) كثَت ابن تفسَتجاء يف 
 ُعَمرُ  خرج ،رضي اهلل عنو عمر إذل العراؽ خراجُ  ُقدـ ١تا :يقوؿ الكالعي عبد

 :يقوؿ عمر فجعل ذلك، من أكثر ىي فإذا اإلبل، يعد عمر فجعل لو وموذل
 :عمر فقاؿ. ورٛتتو اهلل فضل من واهلل ىذا :موله ويقوؿ تعاذل، هلل اٟتمد

 فَِبَذِلكَ  َوِبَرْٛتَِتوِ  اللَّوِ  بَِفْضلِ  ُقلْ }  :تعاذل اهلل يقوؿ الذي ىو ىذا، ليس. كذبت
رٌ  ُىوَ  فَػْليَػْفَرُحوا  القاسم أبو اٟتافظ أسنده وقد .٬تمعوف ٦تا وىذا{  ٬َتَْمُعوفَ  ٦تَّا َخيػْ
 . فذكره بقية، عن ُشَريح، بن َحيوة عن الدمشقي، ُزْرَعة أيب عن فرواه الطرباّن،

 الورد الليلي (ٖٚ)
ُلوفَ  قَائَِمةٌ  أُمَّةٌ  اْلِكَتابِ  أَْىلِ  ِمنْ  :تعاذلقاؿ ربنا   اللَّْيلِ  آنَاءَ  اللَّوِ  آيَاتِ  يَػتػْ

َهْوفَ  بِاْلَمْعُروؼِ  َويَْأُمُروفَ  اآْلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاللَّوِ  يُػْؤِمُنوفَ  .َيْسُجُدوفَ  َوُىمْ   اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَػنػْ
 [ٗٔٔ ،ٖٔٔ :عمراف آؿيف ] الصَّاِٟتُِتَ  ِمنَ  َوأُولَِئكَ  ا٠ْتَيػْرَاتِ  يِف  َوُيَسارُِعوفَ 

صلى اهلل عليو  اللَّوِ  َرُسوؿَ  أَفَّ  ُىَريْػَرةَ  َأِب  َعنْ  ٓٙٛٔ مسلمروى اإلماـ 
 تُػْقَرأُ  الَِّذى اْلبَػْيتِ  ِمنَ  يَػْنِفرُ  الشَّْيطَافَ  ِإفَّ  َمَقاِبرَ  بُػُيوَتُكمْ  َتْجَعُلوا لَ »  :قَاؿَ  وسلم

 «. اْلبَػَقَرةِ  ُسورَةُ  ِفيوِ 
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 ا٠تطاب بن عمر عن :(ٛٙ/ٔ) القرآف ٛتلة آداب يف التبيافجاء يف 
 من حزبو عن ناـ من :وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ :قاؿ عنو اهلل رضي
 قرأه كأنو لو كتب الظهر وصالة الفجر صالة بُت ما فقرأه منو شئ عن أو الليل
 حىت وردي عن البارحة ٪تت :عنو اهلل رضي أسيد أبو قاؿ. و مسلم رواه. الليل من

 كأف ا١تناـ يف فرأيت البقرة سورة وردي وكاف اسًتجعت أصبحت فلما أصبحت
 .داود أيب ابن رواه. تنطحٍت بقرة

 الليل نهار األريب (ٖٛ)
ألي  [ٕ ،ٔ :ا١تزمل] قَِلياًل  ِإلَّ  اللَّْيلَ  ُقمِ  .اْلُمزَِّملُ  أَيػ َها يَا :تعاذلقاؿ ربنا 

 شيئ؟ 
 َخْوفًا رَبػَُّهمْ  يَْدُعوفَ  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوبُػُهمْ  تَػَتَجافَ  :تعاذلقاؿ ربنا 

 [ٙٔ :السجدة] يُػْنِفُقوفَ  َرزَقْػَناُىمْ  َو٦تَّا َوَطَمًعا
 َكافَ  ِإفْ : يَػُقوؿُ  َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  اْلُمِغَتَةَ عن  ٖٓٔٔ البخاريروى اإلماـ 

، َلوُ  فَػيُػَقاؿُ ، َساقَاهُ  َأوْ  َقَدَماهُ  َتِرـُ  َحتَّى لُِيَصلّْيَ  لَيَػُقوـُ  وسلم عليو اهلل صلى النَِّبيُّ 
 ؟ َشُكورًا َعْبًدا َأُكوفُ  أََفالَ : فَػيَػُقوؿُ 

صلى  النيب إذل أناس جاء :قاؿ أنس عن ٖٔٛٛٔ أٛتد مسندجاء يف 
 إليهم فبعث والسنة القرآف يعلمونا رجال معنا ابعث :فقالوا اهلل عليو وآلو وسلم

 القرآف يقرؤوف حراـ خارل فيهم القراء ٢تم يقاؿ األنصار من رجال سبعُت
 و٭تتطبوف ا١تسجد يف فيضعونو با١تاء ٬تيئوف بالنهار وكانوا بالليل ويتدارسونو

 شرط على صحيح إسناده. )والفقراء الصفة ألىل الطعاـ بو ويشًتوف فيبيعونو
 (مسلم رجاؿ فمن سلمة بن ٛتاد غَت الشيخُت رجاؿ ثقات رجالو مسلم
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 ٖٚٛٗٔ أٛتد مسندجاء يف وىؤلء القراء شباب أقوياء. فقد  :قلتُ 
 ٢تم يقاؿ رجال سبعُت األنصار من شباب كاف :قاؿأيضا  مالك بن أنس عن

 ا١تدينة من ناحية انتحوا أمسوا فإذا ا١تسجد يف يكونوف كانوا :قاؿ القراء
 يف أهنم ا١تسجد أىل و٭تسب ا١تسجد يف أهنم أىلوىم ٭تسب ويصلوف فيتدارسوف

 اٟتطب من واحتطبوا ا١تاء من استعذبوا الصبح وجو يف كانوا إذا حىت أىليهم
 النيب فبعثهم صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل رسوؿ حجرة إذل فأسندوه بو فجاؤوا

صلى اهلل عليو  النيب فدعا معونة بئر يـو فاصيبوا ٚتيعا صلى اهلل عليو وآلو وسلم
 (صحيح إسناده. )الغداة صالة يف يوما عشر ٜتسة قتلتهم على وآلو وسلم
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 الصدقة على الزوجة (ٜٖ)
َلةَ  َلُكمْ  ُأِحلَّ  :تعاذلقاؿ ربنا   ٔٔلَِباسٌ  ُىنَّ  ِنَساِئُكمْ  ِإذَل  ٓٔالرََّفثُ  الِصَياـِ  لَيػْ

 [ٍٚٛٔ :البقرة] ٢َتُنَّ  لَِباسٌ  َوأَنْػُتمْ  َلُكمْ 
 اهلل رسوؿ كاف :قاؿ األ٪تاري كبشة أباأف  ٚ٘ٓٛٔ أٛتدروى اإلماـ 

 يا: فقلنا اغتسل وقد خرج ث فدخل أصحابو يف جالسا صلى اهلل عليو وآلو وسلم
 شهوة قلبي في فوقع فالنة بي مرت، أجل :قاؿ؟ شيء كاف قد اهلل رسوؿ

 أماثل من فإنو، فافعلوا فكذلك، فاصبتها أزواجي بعض فأتيت، النساء
 (حسن إسناد وىذا لغَته صحيح) .الحالؿ آتياف أعمالكم

 يف اهلل أسأؿ إّن :الزبَت بن عروة قاؿ :(٘ٗٔ/ٗ) القدير فيضجاء يف 
 فإنو ذكري قو اللهم :يقوؿ ا١تنكدر ابن وكاف، أىلي إذل ا١تلح أسألو حىت صاليت
 .ألىلي منفعة

 ما ىهنا ما أغرب من :(ٕٛ٘/ٔ) كثَت لبن القرآف فضائلوجاء يف 
أف سليم بن عًت التجييب كاف يقرأ القرآف يف ليلة ثالث  اهلل رٛتو عبيد أبو رواه

رٛتك اهلل، إف كنت  :فلمَّا مات قالت امرأتو :مرَّات، و٬تامُع ثالث مرات، قاؿ
كاف يقـو من الليل فيختم   :وكيف ذلك؟ قالت :لًُتضي ربَّك وترضي أىلك، قالوا

                                                           
(: قال ابن عمر، وابن عباس، ومجاىد، وعطاء، والحسن، وابن ٙٚٔ/ٔ)زاد المسير  ٓٔ

 جبير في آخرين: ىو الجماع.
المباس: السكن. ومثمو } جعل لكم الميل لباسًا { ]  -ٔ(: فيو قوالن. ٙٚٔ/ٔ)زاد المسير  ٔٔ

أنين بمنزلة  -ٕن جبير، ومجاىد، وقتادة(. [ أي: سكنًا. )ابن عباس، واب ٚٗالفرقان: 
المباس، إلفضاء كل واحد ببشرتو إلى بشرة صاحبو، فكنى عن اجتماعيما متجردين 

زارًا.  بالمباس. قال الزجاج: والعرب تسمي المرأة: لباسًا وا 
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ث يُلّم بأىلو، ث يغتسل بالقرآف، ث يُلم  بأىلو، ث يغتسل ويعود، فيقرأ حىت ٮتتم، 
  :قلتُ  ويعود، فيقرأ حىت ٮتتم، ث يُِلم  بأىلو، ث يغتسل وٮترج إذل صالة الصبح.

 كاف سليم بن عًت تابعًيا جلياًل ثقة نبياًل، وكاف قاضًيا ٔتصر أياـ معاوية وقاصَّها.
 ٜتس الديك من يتعلم: الداودي قاؿ: (ٗ٘٘/ ٖ) القدير فيضويف 

وفيو  .اٞتماع وكثرة والسخاء والغَتة السحر يف والقياـ الصوت حسن: خصاؿ
 ىو إذ العرب عند ٤تمودة اٞتماع وكثرة: الناس سيد ابن قاؿ: (ٗ٘/ ٘)أيضا 
 بو والتمدح معروفة عادة بكثرتو التفاخر يزؿ ودل، الذكورية وصحة الكماؿ دليل
 .مرضية سَتة

 صلى للنيب اٞتماع بكثرة للتمدح ىل: قلت فإف: (ٜٜ/ ٔ)وفيو أيضا 
 الربية؟ من األنبياء غَت فيها يشاركو ل عقلية أو دينية فائدة من وسلم عليو اهلل

 كاف أنو معنويا تواترا تواتر قد إذ! السنية معجزاتو من معجزة ىي بل! نعم: قلتُ 
، الغذاء كثرة إل النقص ذلك ٬ترب ول، الرجل قوة ٬تذب الرحم إذ األكل قليل

 وجو على يقع أف إل عرفا ول طبا ول عقال الغذاء قلة ٕتامع ل اٞتماع فكثرة
 ا١تعجزات أعظم من وذلك، الضدين بُت اٞتمع قبيل من فكاف، العادة خرؽ
 !فتدبر

 تالوة القرآف بمجاىدة شديدة (ٓٗ)
َناُىمُ  الَِّذينَ  :تعاذلقاؿ ربنا  ُلونَوُ  اْلِكَتابَ  آتَػيػْ  يُػْؤِمُنوفَ  أُولَِئكَ  ِتاَلَوتِوِ  َحقَّ  يَػتػْ

 [ٕٔٔ :البقرة] ا٠ْتَاِسُروفَ  ُىمُ  فَُأولَِئكَ  ِبوِ  َيْكُفرْ  َوَمنْ  ِبوِ 
 :قَاؿَ  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمرِو ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  َعنْ  ٓٓٗٔ داودروى اإلماـ أبو 

ـَ  َمنْ  » :صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ   ِمنَ  ُيْكَتبْ  َلمْ  آيَاتٍ  ِبَعْشرِ  قَا
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ـَ  َوَمنْ ، اْلَغاِفِلينَ  ـَ  َوَمنْ ، اْلَقانِِتينَ  ِمنَ  ُكِتبَ  آيَةٍ  ِبِماَئةِ  قَا  ِمنَ  ُكِتبَ  آيَةٍ  بِأَْلفِ  قَا
 «. اْلُمَقْنَطرِينَ 

 مسعود بن اهلل عبد عن :(ٗ٘/ٔ) القرآف ٛتلة آداب يف التبيافقاؿ يف 
 وبنهاره نائموف الناس إذا بليلو يعرؼ أف القرآف ٟتامل ينبغي :قاؿ عنو اهلل رضي

 وبصحتو يضحكوف الناس إذا وببكائو يفرحوف الناس إذا وْتزنو مفطروف الناس إذا
 اهلل رضي علي بن اٟتسن وعن. ٮتتالوف الناس إذآتشوعو و  ٮتوضوف، الناس إذا

 بالليل يتدبروهنا فكانوا رهبم من رسائل القرآف رأوا قبلكم كاف من إف :قاؿ عنو
 .النهار يف ويتفقدوهنا
 أنو جبَت بن سعيد عن :(ٕٛ٘/ٔ) كثَت لبن القرآف فضائلجاء يف و 

 يف القرآف قرأ أنو علقمة عنو  .الكعبة :يعٍت البيت؛ يف ركعة يف القرآف قرأت :قاؿ
 طاؼ ث بالط َوؿ، فقرأ] عنده، فصلى ا١تقاـ أتى ث أسبوًعا، بالبيت طاؼ ليلة،

 أسبوًعا، بالبيت طاؼ ُثَّ  با١تئُت، فقرأ [عنده فصلى ا١تقاـ أتى ث أسبوًعا، بالبيت
 .صحيحة أسانيد كلها وىذه .القرآف بقية فقرأ عنده فصلَّى ا١تقاـ أتى ثَّ 

كيف يقرأ يف ليلة؟! وليس ذاؾ من ىدي ٤تمد عليو الصالة   :فإف قلتَ 
 الذين وأما :(ٔٙ/ٔ) - القرآف ٛتلة آداب يف التبيافقاؿ يف  :والسالـ! قيل لك

 اهلل وعبد عنو اهلل رضي عفاف بن عثماف عن نقل. فكثَتوف مرة األسبوع يف ختموا
 التابعُت من ٚتاعة وعن عنهم اهلل رضي كعب بن وأيب ثابت بن وزيد مسعود بن

 ٮتتلف ذلك أف والختيار. اهلل رٛتهم وإبراىيم وعلقمة يزيد بن الرٛتن كعبد
 فليقتصر ومعارؼ لطائف الفكر بدقيق لو يظهر كاف فمن األشخاص باختالؼ

 أو العلم بنشر مشغول كاف من وكذا يقرؤه ما فهم كماؿ لو ٭تصل ما قدر على
 ٭تصل ل قدر على فليقتصر العامة ا١تسلمُت ومصاحل الدين مهمات من غَته
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 ما فليستكثر ا١تذكورين ىؤلء من يكن دل وإف. لو مرصد ىو ٔتا إخالؿ بسببو
 ا٠تتم ا١تتقدمُت من ٚتاعة كره وقد. وا٢تذرمة ا١تلل حد إذل خروج غَت من أمكنو

 رضي العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن الصحيح اٟتديث عليو ويدؿ وليلة يـو يف
ل يفقو من قرأ القرآف يف  :وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ :قاؿ عنهما اهلل

حديث  :رواه أبو داود والًتمذي والنسائي وغَتىم قاؿ الًتمذي. أقل من ثالث
 .حسن صحيح واهلل أعلم

 الرباط في سبيل اهلل (ٔٗ)
يف ] ا٠ْتِيَػَرةُ  ٢َتُمُ  َكافَ  َما َوٮَتَْتارُ  َيَشاءُ  َما ٮَتُْلقُ  َورَب كَ  :تعاذلقاؿ ربنا 

 [ٛٙ :القصص
 عثماف خطب :قاؿ الزبَت بن اهلل عبد عن ٕٙٙٚ ماجو ابنروى اإلماـ 

صلى اهلل  اهلل رسوؿ من حديثا ٝتعت إّن الناس أيها يا :فقاؿ الناس عفاف بن
 فليخًت .بصحابتكم و بكم الضن إل بو أحدثكم أف ٯتنعٍت دل .عليو وآلو وسلم

 اهلل سبيل في ليلة رابط من)  :يقوؿ اهلل رسوؿ ٝتعت .ليدع أو لنفسو ٥تتار
 عبد إسناده يف :الزوائد يف] ( ٕٔوقيامها صيامها ليلة كألف كانت سبحانو

 [وغَت٫تا معُت وابن أٛتد ضعفو .أسلم بن يزيد بن الرٛتن
 ألف من أفضل تعاذل اهلل سبيل يف ليلة حرس" :ٖٖٗ أٛتدولفظ اإلماـ 

 ( ضعيف إسناد وىذا حسن :األرنؤوط" )قاؿ هنارىا ويصاـ ليلها يقاـ ليلة

                                                           
صمى اهلل  : قال َأْوُس ْبُن َأْوٍس الثََّقِفىُّ َسِمْعُت َرُسوَل المَّوِ ٖ٘ٗوروى اإلمام أبو داود  ٕٔ

َل َيْوَم اْلُجُمَعِة َواْغَتَسَل ثُمَّ َبكََّر َواْبَتَكَر َوَمَشى َوَلْم َيْرَكْب َوَدَنا ِمَن » عميو وسمم َيُقوُل  َمْن َغسَّ
 «.اإِلَماِم َفاْسَتَمَع َوَلْم َيْمُغ َكاَن َلُو ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َعَمُل َسَنٍة َأْجُر ِصَياِمَيا َوِقَياِمَيا 
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 انو ىريرة أيب عن ٣تاىد عن :(ٖٙٗ/ٓٔ) حباف ابن صحيحجاء يف 
 ىريرة وأبو الناس فانصرؼ بأس، ل :قيل ث الساحل، إذل ففزعوا الرباط، يف كاف

 صلى اهلل رسوؿ ٝتعت :فقاؿ ىريرة، أبا يا يوقفك ما :فقاؿ إنساف بو فمر واقف،
 عند القدر ليلة قياـ من خَت اهلل سبيل يف ساعة موقف" :يقوؿ وسلم عليو اهلل

 بُت معلومة أحاديث ىريرة أيب من ٣تاىد ٝتع :حات أبو قاؿ. )"األسود اٟتجر
 ألف شيئا، ىريرة أيب من يسمع دل أنو زعم من وىم وقد ذر، بن عمر فيها ٝتاعو

 يف ٕٔ سنة ٣تاىد مولد وكاف معاوية، إمارة يف وٜتسُت ٙتاف سنة مات ىريرة أبا
 ٝتع ٣تاىدا اف على ىذا فدؿ ،ٖٓٔ سنة ٣تاىد ومات ا٠تطاب، بن عمر خالفة

 نِ بْ َفاِل  الًتقفي اهلل عبد بن عباس غَت الشيخُت رجاؿ صحيح، سناده( ]إىريرة أبا
 [عابد ثقة وىو ماجة،

 محبة النبي عليو الصالة والسالـ (ٕٗ)
 أُْنزِؿَ  الَِّذي الن ورَ  َواتػَّبَػُعوا َوَنَصُروهُ  َوَعزَُّروهُ  ِبوِ  آَمُنوا فَالَِّذينَ  :تعاذلقاؿ ربنا 

  [ٚ٘ٔ :األعراؼ] اْلُمْفِلُحوفَ  ُىمُ  أُولَِئكَ  َمَعوُ 
صلى اهلل عليو  اللَّوِ  َرُسوؿَ  أَفَّ  ُىَريْػَرةَ  َأِب  َعنْ  ٖٕٖٚ مسلمروى اإلماـ 

 رَآِنى َلوْ  َأَحُدُىمْ  يَػَودُّ  بَػْعِدى َيُكونُوفَ  نَاسٌ  ُحبِّا ِلى ُأمَِّتى َأَشدّْ  ِمنْ »  :قَاؿَ  وسلم
 «. َوَماِلوِ  بَِأْىِلوِ 

 النيب إذل رجل جاء قالت عائشة عن ٚٚٗ األوسط ا١تعجمجاء يف 
 أىلي من إرل ألحب وإنك نفسي من إرل ألحب إنك واهلل اهلل رسوؿ يا :فقاؿ

 فأنظر آتيك حىت أصرب فما فأذكرؾ البيت يف ألكوف وإّن ولدي من إرل وأحب
 وإّن النبيُت مع رفعت اٞتنة دخلت إذا أنك عرفت وموتك مويت ذكرت وإذا إليك

 اآلية هبذه جربيل نزؿ حىت النيب عليو يرد فلم أراؾ ل أف خشيت اٞتنة دخلت إذا
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 والصديقُت النبيُت من عليهم اهلل أنعم الذين مع فأولئك والرسوؿ اهلل يطع ومن} 
 )اٟتديث حسن لغَته واٟتمد هلل( .اآلية{ 

 َخيَّاطًا ِإفَّ  :يَػُقوؿُ  َماِلكٍ  ْبنَ  أََنسَ أف  ٜٖٚ٘ البخاري صحيحوجاء يف 
 َرُسوؿِ  َمعَ  َفَذَىْبتُ : أََنسٌ  قَاؿَ . َصنَػَعوُ  ِلَطَعاـٍ  وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  َرُسوؿَ  َدَعا
 أََزؿْ  فَػَلمْ  :قَاؿَ  اْلَقْصَعةِ  َحَوارَلِ  ِمنْ  الد بَّاءَ  يَػَتَتبَّعُ  فَػَرأَيْػُتوُ  وسلم عليو اهلل صلى اهللِ 

 .يَػْوِمِئذٍ  ِمنْ  الد بَّاءَ  ُأِحب  
صلى  اللَّوِ  َرُسوؿَ  ِإفَّ  :َعبَّاسٍ  اْبنُ  قَاؿَ  :(ٜٙ/ٙ) مسلم صحيحوجاء يف 

َنَما اهلل عليو وسلم  اْلَولِيدِ  ْبنُ  َوَخاِلدُ  َعبَّاسٍ  ْبنُ  اْلَفْضلُ  َوِعْنَدهُ  َمْيُمونَةَ  ِعْندَ  ُىوَ  بَػيػْ
 َأفْ  صلى اهلل عليو وسلم النَِّب   أَرَادَ  فَػَلمَّا ٟتَْمٌ  َعَلْيوِ  ِخَوافٌ  ِإلَْيِهمْ  قُػِربَ  ِإذْ  ُأْخَرى َواْمَرأَةٌ 
«. َقط   آُكْلوُ  دلَْ  ٟتَْمٌ  َىَذا» :َوقَاؿَ  يََدهُ  َفَكفَّ . َضب   ٟتَْمُ  ِإنَّوُ  َمْيُمونَةُ  لَوُ  قَاَلتْ  يَْأُكلَ 
 :َمْيُمونَةُ  َوقَاَلتْ . َواْلَمْرأَةُ  اْلَولِيدِ  ْبنُ  َوَخاِلدُ  اْلَفْضلُ  ِمْنوُ  فََأَكلَ «.  ُكُلوا»  :٢َتُمْ  َوقَاؿَ 

 .صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  ِمْنوُ  يَْأُكلُ  َشْىءٌ  ِإلَّ  َشْىءٍ  ِمنْ  آُكلُ  لَ 
 َمَرْرتُ  :قَاؿَ  ،اْٟتَاِرثِ  ْبنِ  ُغَضْيفِ  َعنْ ( ٕٕٗ٘ٔ) أٛتد مسندوجاء يف 

ُهمْ  َرُجلٌ  فََأْدرََكٍِت  ،َأْصَحابِوِ  ِمنْ  نَػَفرٌ  َوَمَعوُ  ِبُعَمرَ   ِٓتََْتٍ  رل  اللَّوَ  ادْعُ  ،فَػىَت  يَا :فَػَقاؿَ  ِمنػْ
 :قُػْلتُ  :قَاؿَ  ،َذر   أَبُو أَنَا :قَاؿَ  ؟ اللَّوُ  َرِٛتَكَ  أَْنتَ  َوَمنْ  :قُػْلتُ  :قَاؿَ  .ِفيكَ  اللَّوُ  بَاَرؾَ 
 َوٝتَِْعتُ  ،اْلُغاَلـُ  نِْعمَ  :يَػُقوؿُ  ُعَمرَ  ٝتَِْعتُ  ِإّنِ  :قَاؿَ  .َأَحق   أَْنتَ  ،َلكَ  اللَّوُ  يَػْغِفرُ 

 يَػُقوؿُ  ُعَمرَ  ِلَسافِ  َعَلى اٟتَْقَّ  َوَضعَ  اللَّوَ  ِإفَّ  :يَػُقوؿُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿَ 
 (وىذا إسناد حسن من أجل ٤تمد بن إسحاؽ صحيح) .ِبوِ 

 بالبيت يطوؼ وىو قاؿ ا٠تطاب بن عمر اف ٛٔٛ ا١توطأوجاء يف 
 اهلل عليو وآلو وسلمصلى  اهلل رسوؿ رأيت اّن ولول حجر أنت إ٪تا :األسود للركن
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 رفع إذا يستحب العلم أىل بعض ٝتعت :مالك قاؿ. )قبلو ث قبلتك ما قبلك
 (.فيو على يضعها اف اليماّن الركن عن يده بالبيت يطوؼ الذي

 في حديث فقر من يحب النبي عليو الصالة والسالـ :فصل -

 شكا أنو أبيو عن ا٠تدري سعيد أيب بن سعيد عن ٜٖٚٔٔ أٛتدروى اإلماـ 
صلى اهلل عليو  اهلل رسوؿ :فقاؿ حاجتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل رسوؿ إذل

 على السيل من أسرع منكم ٭تبٍت من إذل الفقر فاف سعيد أبا اصرب :وآلو وسلم
 . )ضعيف(أسفلو إذل اٞتبل أعلى ومن الوادي أعلى

 فإ٪تا األحاديث ىذه من شيء صح إف :٘ٚٔ/ٕ الشعب يف البيهقي قاؿ
 لعلمو األوذل على اآلخرة واختياره الدنيا يف صلى اهلل عليو وآلو وسلم زىادتو ىو

 الدنيا فتنة من اهلل أعاذنا أمتو من ٭تبو ١تن ول لنفسو يرضها فلم الدنيا ٔتعائب
  .برٛتتو اآلخرة وعذاب

 عن ثابتة صحيحة أحاديث الضعيفة األحاديث ىذه ويناقض :األرناؤوط قاؿ
 مع وقرنو الفقر من الستعاذة وفيها صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل رسوؿ اهلل رسوؿ
 طرؽ من ا١تكتسب ا١تاؿ وامتداح التقي للغٍت وتعاذل سبخانو اهلل و٤تبة الكفر

 وعلى وعيالو نفسو على ينفق صاٟتا رجال كاف إف ذلك فاعل وامتداح مشروعة
 اآلخذة وىي السفلى اليد من خَت ا١تنفقة وىي العليا اليد وأف واحملتاجُت الفقراء

 حقا فيو هلل أف ويعلم رٛتو ويصل ربو فيو ويتقي حلو من ا١تاؿ يكتسب من وعد
  .ا١تنازؿ بأفضل عده

 الَِّذي َواْلَعَملَ  ٭تُِبكَ  َمنْ  َوُحبَّ  ُحبَّكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِ  اللَُّهمَّ : َداُودوُروي من دعاء 
 .ُحبَّكَ  يُػبَػِلُغٍِت 
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 لطلب المعيشةالحرفة واإلشتغاؿ  (ٖٗ)
 ِمنْ  َوابْػتَػُغوا اأْلَْرضِ  يف  ٖٔفَانْػَتِشُروا الصَّاَلةُ  ُقِضَيتِ  فَِإَذا :تعاذلقاؿ ربنا 

 [ٓٔ :اٞتمعة] تُػْفِلُحوفَ  َلَعلَُّكمْ  َكِثَتًا اللَّوَ  َواذُْكُروا اللَّوِ  َفْضلِ 
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ثوبافعن  ٓٛٓٔ الطيالسيروى اإلماـ 

 على أنفقو ودينار ،عيالو على الرجل أنفقو دينار الدنانير أفضل»  :قاؿ وسلم
 )صحيح( « اهلل سبيل في أصحابو على أنفقو ودينار ،اهلل سبيل في دابتو

والذي ذكر أوًل وىو اإلنفاؽ على العياؿ ىو أفضلهن. فقد روى  :قلتُ 
»  :صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ  :قَاؿَ  ُىَريْػَرةَ  َأِب  َعنْ  ٖٕٛ٘ مسلماإلماـ 

 ِمْسِكُتٍ  َعَلى بِوِ  َتَصدَّْقتَ  َوِديَنارٌ  رَقَػَبةٍ  ِف  أَنْػَفْقَتوُ  َوِديَنارٌ  اللَّوِ  َسِبيلِ  ِف  أَنْػَفْقَتوُ  ِديَنارٌ 
 «. أَْىِلكَ  َعَلى أَنْػَفْقَتوُ  الَِّذى َأْجرًا أَْعَظُمَها أَْىِلكَ  َعَلى أَنْػَفْقَتوُ  َوِديَنارٌ 

 رسوؿ مع ٨تن بينا :قاؿ ىريرة ايب عن ٕٗٔٗ األوسط ا١تعجمجاء يف 
 بأبصارنا رميناه فلما الثنية من شاب علينا طلع اذ صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل
 مقالتنا فسمع اهلل سبيل يف وقوتو وشبابو نشاطو جعل الشاب ذا أف لو :قلنا

 سعى من؟! قتل من ال اهلل سبيل وما :فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل رسوؿ
 سعى ومن!! اهلل سبيل ففي عيالو على سعى ومن!! اهلل سبيل ففي والديو على

 !! )صحيح(الطاغوت سبيل ففي مكاثرا

                                                           
(: "َفاْنَتِشُروا ِفي األْرِض" أي: لطمب المكاسب والتجارات ولما ٖٙٛ/ٔير السعدي )تفس ٖٔ

كان االشتغال في التجارة، مظنة الغفمة عن ذكر اهلل، أمر اهلل باإلكثار من ذكره فإن 
 اإلكثار من ذكر اهلل أكبر أسباب الفالح.
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 َلِقيَ  :قَاؿَ  التػَّْيِميِ  ِإبْػرَاِىيمَ  َعنْ  ٖ٘ٚ العلم وجواىر اجملالسةجاء يف و 
 َمنْ  :قَاؿَ  .أَتَػَعبَّدُ  :قَاؿَ  ؟ َتْصَنعُ  َما :لَوُ  فَػَقاؿَ  ،َرُجاًل  السَّاَلـُ  َعَلْيوِ  َمْرميََ  ابن ِعيَسى
 .ِمْنكَ  أَْعَبدُ  َأُخوؾَ  :قَاؿَ  .َأِخي :قَاؿَ  ؟ يَػُعوُلكَ 

 المراقبة  (ٗٗ)
 [ٗ :اٟتديد] َبِصَتٌ  تَػْعَمُلوفَ  ٔتَا َواللَّوُ  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  َمَعُكمْ  َوُىوَ  :قاؿ ربنا

 أَنَّوُ  ،اأَلْزِديِ  يَزِيدَ  بن َسِعيدِ  َعنْ  ٙٓٗ٘ الكبَتيف  لطرباّنروى اإلماـ ا
 َعزَّ  اللَّوِ  ِمنَ  َتْسَتِحيَ  َأفْ  ُأوِصيكَ  :قَاؿَ  ،أَْوِصٍِت  :َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى لِلنَّيبِ  قَاؿَ 

 .الصَّاِلحِ  الرَُّجلِ  ِمنَ  َٗٔتْسَتِحي َكَما ،َوَجلَّ 
صلى اهلل عليو  اهلل رسوؿ أف :ذر أيبعن  ٕٙٚٗٔ أٛتد مسندجاء يف 

 :قاؿ؟ تنتطحاف فيم تدري ىل ذر أبا يا :فقاؿ تنتطحاف شاتُت رأى وآلو وسلم
 ٞتهالة ضعيف إسناد وىذا حسن. )بينهما وسيقضي يدرى اهلل لكن :قاؿ. ل

 (الثوري منذر أشياخ
 ذر أبا رأى من ثحدّ  :(ٗٚ/ٗ) للبيهقي واآلثار السنن معرفةوجاء يف 

 على أـ تنصرؼ شفع على أتدري الشيخ أيها"  :لو فقيل ،والسجود الركوع يكثر
 بشيخ أنا فإذا ،ا١تقدس بيت أتيت :قاؿ مطرؼ عن. و يدري اهلل لكن :فقاؿ ؟ وتر

                                                           
م: َدَخَل َأُبو َبْكٍر َفَمْم َتْيَتشَّ َلُو (: َقاَلْت َعاِئَشُة لرسول اهلل عميو الصالة والسالٙٔٔ/ٚ)م  ٗٔ

ْيَت ِثيَ  اَبَك  َفَقاَل َوَلْم تَُباِلِو ثُمَّ َدَخَل ُعَمُر َفَمْم َتْيَتشَّ َلُو َوَلْم تَُباِلِو ثُمَّ َدَخَل ُعْثَماُن َفَجَمْسَت َوَسوَّ
(: واهلل ان المالئكة ٕٙ/ٙأحمد )زاد «. َأاَل َأْسَتِحى ِمْن َرُجٍل َتْسَتِحى ِمْنُو اْلَماَلِئَكُة » 

تستحي منو. )حديث صحيح وىذا إسناد ضعيف لجيالة حال عبد اهلل بن سيار( وزاد في 
(: ِإنَّ اْلَمالِئَكَة َلَتْسَتْحِيي ِمْن ُعْثَماَن َكَما َتْسَتْحِيي ِمَن المَِّو ٘ٙٗ/ٓٔالمعجم الكبير )

 نِّي َلْم َيَتَحدَّْث، َوَلْم َيْرَفْع َرْأَسُو َحتَّى َيْخُرَج.َوَرُسوِلِو، َوَلْو َدَخَل َوَأْنِت َقِريٌب مِ 
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 شفع على تدري ل وإنك .شيخ إنك :قلت .انصرؼ فلما ،والسجود الركوع كثَت
 هلل أسجد أف ألرجو وإّن ،حفظو كفيت قد إّن :قاؿ .وتر على أـ انصرفت
. كلتيهما رل ٚتعهما أو ،حسنة هبا رل كتب أو درجة هبا اهلل رفعٍت إل سجدة

 (ذر أبو، ا١تقالة وقاؿ صلى الذي الشيخ :الوىاب عبد قاؿ)
 دل فَِإف، َتراهُ  َكأنَّكَ  اهلل تَػْعُبدَ  أفْ  اإِلْحسافُ قلت: يف اٟتديث الصحيح: "

 اإلحساف، واهلل تعاذل أعلم وعلمو أت. ". فا١تراقبة منيَراؾَ  فِإنوُ  تَػرَاهُ  َتُكنْ 
 الرياء (٘ٗ)
 ِإذَل  قَاُموا َوِإَذا َخاِدُعُهمْ  َوُىوَ  اللَّوَ  ٮُتَاِدُعوفَ  اْلُمَناِفِقُتَ  ِإفَّ  :تعاذلقاؿ ربنا 

 [ٕٗٔ :النساء] قَِلياًل  ِإلَّ  اللَّوَ  يَْذُكُروفَ  َوَل  النَّاسَ  يُػرَاُءوفَ  ُكَساذَل  قَاُموا الصَّاَلةِ 
 اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿَ  أَفَّ  لَِبيٍد، ْبنِ  ٤َتُْمودِ  َعنْ  ٖٖٕٓٙ ٛتداإلماـ أروى 

 َوَما: قَالُوا. " اأْلَْصَغرُ  الشّْْرؾُ  َعَلْيُكمُ  َأَخاؼُ  َما َأْخَوؼَ  ِإفَّ : " قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ 
: اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ٢َتُمْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  يَػُقوؿُ . الِريَاءُ : " قَاؿَ  اهلِل؟ َرُسوؿَ  يَا اأْلَْصَغرُ  الِشْرؾُ 

نْػَيا يف  تُػَراُءوفَ  ُكْنُتمْ  الَِّذينَ  ِإذَل  اْذَىُبوا: بَِأْعَما٢تِِمْ  النَّاسُ  ُجزِيَ  ِإَذا  َىلْ  فَاْنظُُروا الد 
 . حديث حسن." َجَزاءً  ِعْنَدُىمْ  ٕتَُِدوفَ 

 معقل َعن (ٕٗٔ/ ٗ) األصوؿ نوادروروى اإلماـ اٟتكيم الًتمذي يف 
 اهلل َرُسوؿ على ِبوِ  َوشهد َعنوُ  اهلل َرِضي بكر أَبُو قَاؿَ : قَاؿَ  َعنوُ  اهلل َرِضي يَسار بن

! النَّْمل َدبِيب من ِفيُكم أْخفى ُىوَ : فَػَقاؿَ ، الّشرؾ ذكر: قَاؿَ ، َوسلم َعَلْيوِ  اهلل صلى
 اللَُّهمَّ : َتقوؿ، وكباره الّشرؾ صَغار َعْنك أذىب فعلت ِإذا َشْيء على وسأدلك

 َثاَلث تَػُقو٢تَا) أعلم َل  لما وأستغفرؾ أعلم ِفيَما بك أشرؾ َأف بك أعوذ ِإنّْي
 (. صححو األلباّن إل ما بُت القوسُت فضّعفو.َمرَّات
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 العرياف صالة عن عليّ  سئل: (ٙٙ٘ٗ الرزاؽ عبد مصنف)جاء يف 
 صلى الناس يراه ل حيث كاف وإف جالسا صلى الناس يراه حيث كاف إف: فقاؿ
 .قائما

 عن أبعدألنو  بيتو يف ا١ترء صالة الصالة أفضل: (ٕٗ/ ٕ)قاؿ ا١تناوي 
 ٮترج أف ٯتكن وعليو، الشيطاف وٮترج الرٛتة فيو فتنزؿ بذلك البيت وليتربؾ الرياء
 .غَته ببيت "بيتو يف" بقولو

 َرُجلٌ  قَاؿَ : يَػُقوؿُ  اْٟتَاِرِث، ْبنَ  ِبْشرَ ( أف ٛٓٔٛ اإلٯتاف شعب)وجاء يف 
ُرؾَ  اٝتِْي َعَرؼَ  َما اٝتِْي؟ َعَرْفتَ  َمىَت : " قَاؿَ  ُمرَاِئي، يَا: ِديَنارٍ  ْبنِ  ِلَماِلكِ   ." َغيػْ

 :يَػُقوؿُ  َأْسَباطٍ  ْبنَ  يُوُسفَ أف ( ٖٕٗٚ العلم وجواىر اجملالسة)وجاء يف 
رٌ  أَنَّوُ  أََرى اْلَفاِسقُ   َوَلوْ ، َعٍِت  َسَكتَ !  فَاِسقُ  يَا :لَوُ  قُػْلتُ  َلوْ  َأّنِ  َوَذِلكَ ، ِمٍِت  َخيػْ

 .[ ضعيف إسناده] . َعَلْيوِ  َلَغِضْبتُ !  ُمرَاِئي يَا :رل  قَاؿَ 
 معصية اهلل تعالى (ٙٗ)
 َسِيَئةٍ  ِمنْ  َأَصاَبكَ  َوَما اللَّوِ  َفِمنَ  َحَسَنةٍ  ِمنْ  َأَصاَبكَ  َما :تعاذلقاؿ ربنا 

 َوَما [ٜٚ :النساء] َشِهيًدا بِاللَّوِ  وََكَفى َرُسوًل  لِلنَّاسِ  َوأَْرَسْلَناؾَ  نَػْفِسكَ  َفِمنْ 
 َظَهرَ  [ٖٓ :الشورى] َكِثَتٍ  َعنْ  َويَػْعُفو أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  فَِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َأَصاَبُكمْ 
 َلَعلَُّهمْ  َعِمُلوا الَِّذي بَػْعضَ  لُِيِذيَقُهمْ  النَّاسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ  ٔتَا َواْلَبْحرِ  اْلبَػرِ  يف  اْلَفَسادُ 

 [ٔٗ :الرـو] يَػْرِجُعوفَ 
 وَسلَّمَ  َعلْيوِ  اهلل َصلَّى النَّيبِ  َعنِ ، ثَػْوبَافَ  َعنْ  ٕ٘ٗٗ ماجة ابنروى اإلماـ 

 هِتَاَمةَ  ِجَباؿِ  أَْمثَاؿِ  ِْتََسَناتٍ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  يَْأُتوفَ  أُمَّيِت  ِمنْ  أَقْػَواًما أَلْعَلَمنَّ  :قَاؿَ  أَنَّوُ 
، لََنا ِصْفُهمْ ، اهللِ  َرُسوؿَ  يَا :ثَػْوبَافُ  قَاؿَ ، َمْنُثورًا َىَباءً  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوُ  فَػَيْجَعُلَها، بِيًضا

ُهمْ  َنُكوفَ  لَ  َأفْ  لََنا َجِلِهمْ   َوِمنْ ، ِإْخَواُنُكمْ  ِإنػَُّهمْ  َأَما :قَاؿَ ، نَػْعَلمُ  لَ  َو٨َتْنُ ، ِمنػْ
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ـٌ  َوَلِكنػَُّهمْ ، تَْأُخُذوفَ  َكَما اللَّْيلِ  ِمنَ  َويَْأُخُذوفَ ، ِجْلَدِتُكمْ   ِبَمَحاِرـِ  َخَلْوا ِإَذا َأقْػَوا
 )صحيح( .انْػتَػَهُكوَىا اهللِ 

 الذنب من اهلل إذل التوبة: (ٖٗٔ/ٕٔ القلوب فقو موسوعة) قاؿ يف
 الذنوب، ضرر معرفة فهو العلم أما .وفعل.. وحاؿ.. علم :أمور ثالثة من مركبة
 .عصيتو من عظمة ومعرفة ٤تبوب، كل وبُت العبد بُت حجاباً  وكوهنا

 إذل تنظر ل: يقوؿ بالؿ كاف (ٜٕٓ/ٕ دمشق تاريخ ٥تتصر)جاء يف 
 .عصيتو من إذل انظر ولكن خطيئتك، صغر

 َمَلْلَنا َقدْ : يَػُقوؿُ  الطَّاِئيَّ  َداُودَ أف  ٕٜٙٔ العلم وجواىر اجملالسةوجاء يف 
 .الذ نُوبِ  ِمنَ  نَػْقًَتِؼُ  َما ِلَكثْػَرةِ ، اْٟتََياةَ 

 علي بن أٛتدأف  ٕٕٔ/ٔ اٟتنفية تراجم يف السنية الطبقاتجاء يف و 
 سار فلما اٟتراـ، اهلل بيت إذل حاجاً  خرج أنو" القنية" يف كرذُ  الوراؽ بكر أبووىو 

، فردوه. واحدة مرحلة يف كبَتة سبعمائة ارتكبت ردوّن،: ألصحابو قاؿ مرحلة،
 .تعاذل اهلل رٛتو

 كيلو مًت تقريبا. أنظر: معجم لغة الفقهاء.  ٖ.ٖٗقلت: وا١ترحلة 
 استجابة الدعاء (ٚٗ)
 ِمٍِت  اْلَعْظمُ  َوَىنَ  ِإّنِ  َربِ  قَاؿَ  .َخِفًيا نَِداءً  رَبَّوُ  نَاَدى ِإذْ  :تعاذلقاؿ ربنا 

 اٞتاللُت تفسَت) [ٗ، ٖ :مرمي] َشِقًيا َربِ  ِبُدَعاِئكَ  َأُكنْ  ودلَْ  َشْيًبا الرَّْأسُ  َواْشتَػَعلَ 
 .يَْأيت  ِفيَما ُٗتَِيبٍِت  َفاَل  َمَضى ِفيَما َخابًِئا :َأيْ  (ٕ٘ٙ/٘

صلى اهلل  اللَّوِ  َرُسوؿُ قاؿ: قاؿ  ُىَريْػَرةَ  َأِب  َعنْ  ٖٔ٘ مسلمروى اإلماـ 
 َوِإنّْى، فَػيُػْؤتَاَىا لَوُ  فَػُيْسَتَجابُ  ِبَها َيْدُعو ُمْسَتَجابَةٌ  َدْعَوةٌ  نَِبى   ِلُكلّْ »  عليو وسلم

 «. اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ألُمَِّتى َشَفاَعةً  َدْعَوِتى اْخَتَبْأتُ 
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: قاؿ عباس بنا عن، وىو ضعيف جدا ٜ٘ٗٙ األوسط ا١تعجمجاء يف 
 ٦تا كلوا الناس أيها يا)  صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل رسوؿ عند اآلية ىذه تليت

 أف اهلل ادع اهلل يارسوؿ :فقاؿ وقاص أيب بن سعد فقاـ(  طيبا حالل األرض يف
 أطب سعد يا :صلى اهلل عليو وآلو وسلم النيب لو فقاؿ، الدعوة مستجاب ٬تعلٍت

 اللقمة ليقذؼ العبد إف بيده ٤تمد نفس والذي! الدعوة مستجاب تكن مطعمك
 السحت من ٟتمو نبت عبد وأٯتا، يوما أربعُت عمل منو يتقبل ما جوفو يف اٟتراـ
"  الًتغيب"  يف ا١تنذري أشار واٟتديث: ٖٜٕ/ٗ الضعيفة. ]بو أوذل فالنار والربا

 ا٢تيثمي قاؿ وكذلك( " !  الصغَت)  يف الطرباّن رواه"  :وقاؿ، لضعفو(  ٕٔ/ٖ) 
 يف أره ودل :قلت ." أعرفهم دل من وفيو"  :وقاؿ(  ٜٕٔ/ٔ" )  الزوائد ٣تمع"  يف
 بعض يف وقع فلعلو"،  الصغَت ا١تعجم"  فيو رتبت الذي"  النضَت الروض" 

 يؤخذ ٦تا"  األوسط ا١تعجم"  لػ اٟتديث عزو٫تا فعدـ حاؿ كل وعلى، النسخ
 ألهنا بو أٟتقها دل إ٪تا، اٟتديث آخر يف جاءت اليت الزيادة :( تنبيو)  .عليهما

 [الصديق بكر وأيب عجرة بن وكعب جابر عن الكثَتة بشواىدىا صحيحة
 َرِضيَ  ا٠تَْطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  اْلُمْؤِمِنُتَ  أَِمَتُ  َكافَ : ٜٗٗ/ٖ ا١تستدرؾوجاء يف 

 َسَنةِ  يف  َوفَاتُوُ  وََكاَنتْ  َعْشَرةَ  ِستَّ  َسَنةَ  فَػَقِدَمَها اْلَبْصَرةَ  َغْزَوافَ  ْبنَ  ُعْتَبةَ  َوذلََّ  َعْنوُ  اللَّوُ 
َها ٮُتَِلَصوُ  َأفْ  اللَّوَ  َويَْدُعو، َذِلكَ  َيْكَرهُ  ُعْتَبةُ  وََكافَ ، َعْشَرةَ  ِتْسعَ   رَاِحَلِتوِ  َعنْ  َفَسَقطَ ، ِمنػْ

]قلُت: أعٍت قصة  .َكافَ  َما اْلُمِغَتَةِ  أَْمرِ  ِمنْ  َكافَ  ُثَّ ، اللَّوُ  َرِٛتَوُ  َفَماتَ ، الطَّرِيقِ  يف 
دخولو على أـ ٚتيل فقيل: زّن هبا. والعلم عند اهلل تعاذل. وا١تهّم إف عمر الفاروؽ 
عليو السالـ الذي قاؿ عنو صلى اهلل عليو وسلم: إف اهلل وضع اٟتق على لساف 

دل يرٚتو وإ٪تا جلد ثالثة شهدوا أنو زّن. ونعوذ باهلل من الزّن إنو  ، عمر يقوؿ بو
 مقتا. آمُت[كاف فاحشة و 
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 غض البصر (ٛٗ)
 َذِلكَ  فُػُروَجُهمْ  َو٭َتَْفُظوا أَْبَصارِِىمْ  ِمنْ  يَػُغض وا لِْلُمْؤِمِنُتَ  ُقلْ تعاذل: قاؿ ربنا 

  [ٖٓ :النور] َيْصنَػُعوفَ  ٔتَا َخِبَتٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  ٢َتُمْ  أَزَْكى
َنا: قَاؿَ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ٜ٘ٓٔ البخاريروى اإلماـ   اهللِ  َعْبدِ  َمعَ  أَْمِشي أَنَا بَػيػْ

 اْسَتطَاعَ  َمنِ  :فَػَقاؿَ  وسلم عليو اهلل صلى النَّيبِ  َمعَ  ُكنَّا :فَػَقاؿَ ، َرِضَي اللَُّو َعْنوُ 
 فَػَعَلْيوِ  َيْسَتِطعْ  َلمْ  َوَمنْ ، ِلْلَفْرجِ  َوَأْحَصنُ  لِْلَبَصرِ  َأَغضُّ  فَِإنَّوُ  فَػْلَيتَػَزوَّجْ  اْلَباَءةَ 

 .ِوَجاءٌ  َلوُ  فَِإنَّوُ  بِالصَّْوـِ 
 الثقفي شعبة بن ا١تغَتة حديث أما: ٖٗٙ/ٙ األعياف وفياتجاء يف 

 على أمَتاً  ا١تغَتة رتب قد كاف عنو اهلل رضي ا٠تطاب بن عمر فإف عليو، والشهادة
 أين: فيقوؿ يلقاه بكرة أبو وكاف النهار، نصف اإلمارة دار من ٮترج وكاف البصرة،
 وكاف: قالوا .يزور ول يزار األمَت إف: فيقوؿ حاجة، يف: فيقوؿ ؟األمَت يذىب
 بن عتيك بن اٟتجاج وزوجها عمرو، بنت ٚتيل أـ ٢تا يقاؿ امرأة إذل يذىب
 أـ ىي :" النسب ٚتهرة"  كتاب يف الكليب ابن وقاؿ. اٞتشمي وىب بن اٟتارث

، بن شعيثة بن عمرو أيب بن ٤تجن بن األفقم بنت ٚتيل  يف وعدادىم ا٢تـز
 عامر بن ىالؿ بن اهلل عبد بن رؤيبة بن ا٢تـز: فقاؿ الكليب ابب غَت وزاد. األنصار

 بكرة أبو فبينما: الراوي قاؿ .أعلم واهلل ىوازف، بن بكر بن معاوية بن صعصعة بن
 ٝتية أولد واٞتميع معبد، بن وشبل ا١تذكوراف وزياد نافع وىم إخوتو، مع غرفة يف

 الغرفة، ىذه قبالة أخرى غرفة يف ا١تذكورة ٚتيل أـ وكانت ألـ، إخوة فهم ا١تذكورة
 ا١ترأة مع با١تغَتة ىم فإذا القـو ونظر ففتحتو، ٚتيل أـ غرفة باب الريح فضربت

 فنظروا فانظروا، هبا ابتليتم قد بلية ىذه: بكرة أبو فقاؿ ،]![ اٞتماع ىيئة على
: لو فقاؿ ا١ترأة بيت من ا١تغَتة عليو خرج حىت فجلس بكرة أبو فنزؿ أثبتوا، حىت
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 بالناس ليصلي ا١تغَتة وذىب: قاؿ فاعتزلنا، علمت قد ما أمرؾ كاف قد إنو
 ،]![ فعلت ما فعلت وقد بنا تصلي ل واهلل ل: فقاؿ بكرة أبو ومضى الظهر،

 عنو، اهلل رضي عمر إذل بذلك واكتبوا األمَت، فإنو فليصل دعوه: الناس فقاؿ
 جلس عليو قدموا فلما والشهود، ا١تغَتة ٚتيعاً  عليو يقدموا أف فأمرىم إليو، فكتبوا
 بُت رأيتو: لو فقاؿ بكرة أبو فتقدـ وا١تغَتة بالشهود فدعا عنو، اهلل رضي عمر

: ا١تغَتة لو فقاؿ فخذيها، جدري تشرمي إذل أنظر لكأّن واهلل نعم: قاؿ فخذيها
 فقاؿ بو، اهلل ٮتزيك ما أثبت أف آؿ دل: بكرة أبو لو فقاؿ النظر، يف ألطفت لقد

 يف ا١ترود ولوج فيها يلج رأيتو لقد تشهد حىت واهلل ل: عنو اهلل رضي عمر
 ربعك، ذىب مغَتة عنك فاذىب: فقاؿ ذلك، على أشهد نعم: فقاؿ ا١تكحلة،

 حىت ل،: قاؿ بكرة، أيب شهادة مثل على: قاؿ تشهد عالـ: لو فقاؿ نافعاً  دعا ث
 قلت، - قذذه بلغ حىت نعم: قاؿ ا١تكحلة، يف ا١تيل ولوج فيها وجل أنو تشهد
: الراوي قاؿ - السهم ريش وىي معجمتاف ذالف وبعدىا ا١تضمومة بالقاؼ القذذ
: لو فقاؿ الثالث دعا ث نصفك، ذىب مغَتة اذىب: عنو اهلل رضي عمر لو فقاؿ
: عنو اهلل رضي عمر لو فقاؿ صاحيب، شهادة مثل على: فقاؿ تشهد ما على

 فقدـ، غائباً  وكاف زياد، إذل كتب ث. أرباعك ثالث ذىب مغَتة عنك اذىب
 رآه فلما واألنصار، ا١تهاجرين رؤوس عنده واجتمع ا١تسجد يف لو جلس رآه فلما

 عمر إف ث. ا١تهاجرين من رجالً  لسانو على اهلل ٮتزي ل رجالً  أرى إّن: قاؿ مقبالً 
 قاـ ا١تغَتة إف فقيل اٟتبارى سلح يا عندؾ ما: فقاؿ إليو رأسو رفع عنو اهلل رضي

 إذل حاجة ل للعرب مثل وىذا: قلت - عروس بعد لعطر ٥تبأ ل: فقاؿ زياد إذل
 زياد، يا: ا١تغَتة لو فقاؿ: الراوي قاؿ كثَتاً، الًتٚتة ىذه طالت فقد عليو، الكالـ

 وأمَت ورسولو وكتابو تعاذل اهلل فإف القيامة، يـو موقف واذكر تعاذل اهلل اذكر
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 سوء ٭تملنك فال رأيت، ٦تا تر دل ما إذل تتجاوز أف إل دمي، حقنوا قد ا١تؤمنُت
 رأيت ما وبطنها بطٍت بُت كنت لو فواهلل تر، دل ما إذل تتجاوز أف على رأيتو منظر

 ١تؤمنُت أمَت يا: وقاؿ وجهو واٛتر زياد عينا فدمعت قاؿ فيها، ذكري يسلك أف
 حثيثاً  نفساً  وٝتعت ٣تلساً  رأيت وكن عندي، فليس القـو حق ما أحق إف أما

 ا١تكحلة يف كا١تيل يدخل رأيتو: عنو اهلل رضي عمر فقاؿ مستبطنها، ورأيتو وانتهازاً 
 بُت إذل تًتدد خصييو رجليها فرأيت رجليها رافعاً  رأيتو: زياد قاؿ وقيل ل،: فقاؿ

 :عنو اهلل رضي عمر فقاؿ، ]![ عالياً  نفساً  وٝتعت شديداً  حفزاً  ورأيت فخذيها
 اهلل: عنو اهلل رضي عمر فقاؿ ل،: فقاؿ؟  ا١تكحلة يف كا١تيل وٮترجو يدخلو رأيت
 الباقُت، وضرب( ٓٛ) ٙتانُت فضربو بكرة أيب إذل فقاـ! فاضرهبم إليهم قم! أكرب

 أف أشهد: ضرب أف بعد بكرة أبو فقاؿ. ا١تغَتة عن اٟتد ودرأ زياد، قوؿ وأعجبو
 علي لو فقاؿ ثانياً، حداً  يضربو أف عنو اهلل رضي عمر فهم وكذا، كذا فعل ا١تغَتة

 أبا عمر واستتاب. فًتكو صاحبك، فارجم ضربتو إف: عنو اهلل رضي طالب أيب بن
 ما اثنُت بُت أشهد ل: فقاؿ أجل،: فقاؿ شهاديت، لتقبل تستتيبٍت إ٪تا: فقاؿ بكرة

 أخزاكم الذي هلل اٟتمد أكرب، اهلل: ا١تغَتة قاؿ اٟتد ضربوا فلما. الدنيا يف بقيت
  .]![ فيو رأوؾ مكاناً  اهلل أخزى بل: عنو اهلل رضي عمر فقاؿ ،]![

ول تعليق من الذىيب بل ول كالـ من  ٕٜٛ٘: أخرجو اٟتاكم قلت
اٟتاكم. وذكره ابن العريب يف أحكاـ القرآف عند قولو تعاذل "فإف دل يأتوا بالشهداء 

 فأولئك عند اهلل ىم الكاذبوف". 
 ِمنْ  َفَدَخلَ  َأْصَنعُ  ٔتَا بَْأسَ  لَ  :َبْكَرةَ  أَبَا يَا :قَاؿَ  (ٛٗٗ/ٖ)ولفظ اٟتاكم 

ـَ  َحىتَّ  اأَلْصَغرِ  بَابِ  ـِ  بَابِ  ِإذَل  تَػَقدَّ يلٍ  ُأ  َعْبدِ  َأيب  َدارِ  َوبَػُْتَ  :قَاؿَ ، قَػْيسٍ  ِمنْ  اْمَرأَةٍ  ٚتَِ
َها َفَدَخلَ  َطرِيقٌ  اْلَمْرأَةِ  َدارِ  َوبَػُْتَ ، اهللِ  رٌ  َىَذا َعَلى رل  لَْيسَ  :َبْكَرةَ  أَبُو قَاؿَ ، َعَليػْ ، َصبػْ
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 فَػَنَظرَ  فَاْنطََلقَ ، ]![ اْلُكوَّةِ  ِمنَ  فَاْنظُرْ  ُغْرَفيِت  ِمنْ  اْرَتقِ  :َلوُ  فَػَقاؿَ  َلوُ  ُغاَلـٍ  ِإذَل  فَػبَػَعثَ 
 فَػَقاُموا، َمِعي قُوُموا :لِْلَقْوـِ  فَػَقاؿَ ، ِٟتَاؼٍ  يِف  َوَجْدتُػُهَما :فَػَقاؿَ  َرَجعَ  أَفْ  يَػْلَبثْ  فَػَلمْ 
 :قَاؿَ  ؟ رَأَْيتَ  َما :قَاؿَ  فَػَنَظرَ ، اْنظُرْ  :أَلِخيوِ  قَاؿَ  ُثَّ ، فَاْستَػْرَجعَ  فَػَنَظرَ  َبْكَرةَ  أَبُو فَػَبَدأَ 

 الِزنَا رَأَْيتُ  :قَاؿَ  ؟ رَأَْيتَ  َما :قَاؿَ  فَػَنَظرَ ، اْنظُرْ  ؟ رَاَبكَ  َما :قَاؿَ  ُثَّ ، الِزنَا رَأَْيتُ 
 ِإذَل  وََكَتبَ ، أَْىِلوِ  ِإذَل  فَاْنَصَرؼَ  :قَاؿَ  .نَػَعمْ  :قَاُلوا .َعَلْيُكمْ  اللَّوَ  ُأْشِهدُ  :قَاؿَ  .٤ُتَْصًنا
 َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿِ  َصاِحبُ  َفِظيعٌ  أَْمرٌ  فَأَتَاهُ ، رََأى ٔتَا ا٠تَْطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ 

 أَبُو فََأْرَسلَ ، اْلَبْصَرةِ  َعَلى أَِمَتًا اأَلْشَعرِيَّ  ُموَسى أَبَا بَػَعثَ  َأفْ  يَػْلَبثْ  فَػَلمْ ، َوَسلَّمَ 
، الرَّاِبعُ  اْليَػْوـُ  َكافَ  فَِإَذا، نَػْفِسكَ  أَِمَتُ  ِفيَها أَْنتَ  أَيَّاـٍ  َثالَثَةَ  أَِقمْ  أَفْ  اْلُمِغَتَةِ  ِإذَل  ُموَسى
 َلكَ  َوَوْيلٌ ، َعَلْيكَ  َمْكُذوبًا َكافَ  ِإفْ  َلكَ  ُطوَب  فَػَيا، َوُشُهوُدهُ  َبْكَرةَ  َوأَبُو أَْنتَ  فَاْرٖتَِلْ 

 َحىتَّ  ُشْعَبةَ  ْبنُ  َواْلُمِغَتَةُ  َوُشُهوُدهُ  َبْكرَةَ  أَبُو اْلَقْوـُ  فَاْرَٖتَلَ ، َعَلْيكَ  قًاَمْصُدو  َكافَ  ِإفْ 
 َقدَُّموا ُثَّ .. .َبْكَرةَ  أَبَا يَا ِعْنَدؾَ  َما َىاتِ  :فَػَقاؿَ ، اْلُمْؤِمِنُتَ  أَِمَتِ  َعَلى اْلَمِديَنةَ  َقِدُموا
 أَْدرِي َولَ ، َعالًِيا نَػَفًسا َوٝتَِْعتُ ، ِٟتَاؼٍ  يف  رَأَيْػتُػُهَما :فَػَقاؿَ  ؟ رَأَْيتَ  َما :فَػَقاؿَ ، زِيَاًدا

 .ازِيَادً  ِإلَّ  اْلَقْوـَ  َوَضَربَ ]![  اْلُمِغَتَةُ  ٧َتَا ِإذْ  َوَفرِحَ  ُعَمرُ  َفَكبػَّرَ ، َذِلكَ  َورَاءَ  َما
 ىجر المسلم أخاه (ٜٗ)

ُهمْ  فََأْعِرضْ  آيَاتَِنا يف  ٮَتُوُضوفَ  الَِّذينَ  رَأَْيتَ  َوِإَذا}تعاذل: قاؿ ربنا   ٮَتُوُضوا َحىتَّ  َعنػْ
 الظَّاِلِمُتَ  اْلَقْوـِ  َمعَ  الذِْكَرى بَػْعدَ  تَػْقُعدْ  َفاَل  الشَّْيطَافُ  يُػْنِسيَػنَّكَ  َوِإمَّا َغَْتِهِ  َحِديثٍ  يف 

 [ٛٙ: األنعاـ{ ]
 َماِلكٍ  ْبن أََنسعن  ٕٛ٘٘ومسلم  ٘ٙٓٙ البخاريروى اإلماماف 

 َولَ  تَػَباَغُضوا، لَ : »قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ  َعْنوُ  اللَّوُ  ِضيَ رَ 
 يَػْهُجرَ  َأفْ  ِلُمْسِلمٍ  َيِحلُّ  َولَ  ِإْخَوانًا، اللَّوِ  ِعَبادَ  وَُكونُوا َتَدابَػُروا، َولَ  َتَحاَسُدوا،

ـٍ  َثالَثَةِ  فَػْوؽَ  َأَخاهُ   «أَيَّا
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 ثالث فوؽ ا١تسلم ىجر أف الشافعي مذىب :(ٖٗٓ/ٙ)قاؿ ا١تناوي 
 ومن. بدعتو أو فسقو لنحو أو ا١تهجور أو ا٢تاجر دين كإصالح ١تصلحة إل حراـ

 .لبعض السلف بعض ىجر من جاء ما ا١تصلحة
 بن الرٛتن عبدَ  وعثمافُ . ياسر بن عمارَ  وقاص أيب بن سعدُ  ىجر فقد

 ابنُ  وىجر. ماتوا أف إذل سَتين وابن واٟتسن منبو بن ووىب وطاوس عوؼ
 . مات أف إذل يكلمو فلم زياتا وكاف أباه ا١تسيب

 فلم ليلى أيب ابن فمات ىجره ث ليلى أيب ابن من يتعلم الثوري وكاف
 . جنازتو يشهد

 . السلطاف جائزة لقبو٢تم وأولده وعمَّ  حنبل بن أٛتدُ  وىجر
 أبو لو فقاؿ وزهنا من بأكثر نقد من سقاية باع معاوية أف البيهقي وأخرج

 :فقاؿ بأسا بو أرى ل :معاوية فقاؿ عنو وسلم عليو اهلل صلى النيب هنى :الدرداء
 بأرض أساكنك ل؟! رأيك عن وٗتربّن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أخربؾ

قاؿ شيخنا الدكتور أبو أسامة حفظو اهلل: ىذه القصص قلت: ) !!أبدا فيها أنت
تثبت وقد ل تثبت. ولو ثبتْت وجب علينا حسن الظن هبم واإلعتذار ٢تم. قد 

وأفعا٢تم ليسْت حجة وإ٪تا اٟتجة الكتاب والسنة! والطريق األسلم يف مثل ىذه 
 (األمور: السكوت عن ا٠توض فيما فعلوا ٦تا ظاىره خطأ. واهلل تعاذل أعلم

 بن عدي قاؿ(: ٖٕٛ/ٔ) للسهروردي ا١تعارؼ عوارؼ كتابجاء يف  و 
 .وضوء على وأنا إل أسلمت منذ صالة أقيمت ما: حات

 فقاؿ وضوءه يف ا١تبارؾ لبن الشيطاف جاء: الكافية النصيحةجاء يف و 
 الذي واهلل أنكر، من على واليمُت ا١تدعي على البينة: فقاؿ! رأسك ٘تسح مْ ػلَ : لو
  .رأسي مسحت لقد غَته إلو ل
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 !سلعة اهلل غالية (ٓ٘)
 ٢َتُمُ  بَِأفَّ  َوأَْمَوا٢َتُمْ  أَنْػُفَسُهمْ  اْلُمْؤِمِنُتَ  ِمنَ  اْشتَػَرى اللَّوَ  ِإفَّ }تعاذل: قاؿ ربنا 

 َواإْل٧ِتِْيلِ  التػَّْورَاةِ  يف  َحًقا َعَلْيوِ  َوْعًدا َويُػْقتَػُلوفَ  فَػيَػْقتُػُلوفَ  اللَّوِ  َسِبيلِ  يف  يُػَقاتُِلوفَ  اْٞتَنَّةَ 
 ُىوَ  َوَذِلكَ  ِبوِ  بَايَػْعُتمْ  الَِّذي بِبَػْيِعُكمُ  فَاْسَتْبِشُروا اللَّوِ  ِمنَ  ِدهِ ِبَعهْ  أَْوفَ  َوَمنْ  َواْلُقْرآفِ 

 [ٔٔٔ: التوبة{ ] اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ 
 َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ : يَػُقوؿُ  ُىَريْػَرةَ  َأيبعن  ٕٓ٘ٗ الًتمذيروى اإلماـ 

 اللَّوِ  ِسْلَعةَ  ِإفَّ  َأَل  الَمْنِزَؿ، بَػَلغَ  َأْدَلجَ  َوَمنْ  َأْدَلَج، َخاؼَ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ 
 .َغرِيبٌ  َحَسنٌ  «الَجنَّةُ  اللَّوِ  ِسْلَعةَ  ِإفَّ  َأَل  َغالَِيٌة،

ُهَما اللَّوُ  َرِضيَ  اللَّوِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  ٖٚٙٚ ا١تستدرؾجاء يف  : قَاؿَ  َعنػْ
َنا َخرَجَ   ِجرْبِيلُ  َخِليِلي ِعْنِدي ِمنْ  َخرَجَ : " فَػَقاؿَ  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَّيب   َعَليػْ
 تَػَعاذَل  اللَّوَ  َعَبدَ  َعِبيِدهِ  ِمنْ  َعْبًدا لِلَّوِ  ِإفَّ  بِاٟتَْقِ  بَػَعَثكَ  َوالَِّذي ٤ُتَمَُّد، يَا: فَػَقاؿَ  آنًِفا

 يف  ِذرَاًعا َثاَلثُوفَ  َوُطولُوُ  َعْرُضوُ  اْلَبْحرِ  يف  َجَبلٍ  رَْأسِ  َعَلى َسَنةٍ ( ٓٓ٘) ِماَئةِ  َٜتْسَ 
 اللَّوُ  َوَأْخرَجَ ، نَاِحَيةٍ  ُكلِ  ِمنْ  فَػْرَسخٍ  آَلؼِ  أَْربَػَعةَ  ِبوِ  ٤تُِيطٌ  َواْلَبْحرُ ، ِذرَاًعا َثاَلِثُتَ 
ًنا َلوُ  تَػَعاذَل   اْٞتََبلِ  َأْسَفلِ  يف  فَػَتْستَػْنِقعُ  َعْذبٍ  ٔتَاءٍ  تَػَبض   اأْلُْصَبعِ  ِبَعْرضِ  َعْذبَةً  َعيػْ

َلةٍ  ُكلَّ  لَوُ  ُٗتْرِجُ  ُرمَّافٍ  َوَشَجَرةَ   ِمنَ  فََأَصابَ  نَػَزؿَ  أَْمَسى فَِإَذا يَػْوَمُو، فَػتُػَغِذيوِ  ُرمَّانَةً  لَيػْ
ـَ  ُثَّ  فََأَكَلَها الر مَّانَةَ  تِْلكَ  َوَأَخذَ  اْلوُضوءِ   َوْقتِ  ِعْندَ  َوَجلَّ  َعزَّ  رَبَّوُ  َفَسَأؿَ  ِلَصاَلتِِو، قَا
 َحىتَّ  َسِبياًل  َعَلْيوِ  يُػْفِسُدهُ  ِلَشْيءٍ  َوَل  ِلْْلَْرضِ  ٬َتَْعلَ  َل  َوَأفْ  َساِجًدا يَػْقِبَضوُ  َأفْ  اأْلََجلِ 

 يِف  لَوُ  فَػَنِجدُ ، َعَرْجَنا َوِإَذا َىَبْطَنا ِإَذا َعَلْيوِ  ٪َتُر   فَػَنْحنُ ، فَػَفَعلَ : قَاؿَ . َساِجدٌ  َوُىوَ  بَػَعَثوُ 
: الرَّب   لَوُ  فَػيَػُقوؿُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوِ  يََديِ  بَػُْتَ  فَػُيوَقفُ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  يُػبػَْعثُ  أَنَّوُ  اْلِعْلمِ 

 َعْبِدي أَْدِخُلوا: الرَّب   فَػيَػُقوؿُ  ِبَعَمِلي، َبلْ  َربِ : فَػيَػُقوؿُ  ِبَرْٛتَيِت، اْٞتَنَّةَ  َعْبِدي أَْدِخُلوا
 اْٞتَنَّةَ  َعْبِدي أَْدِخُلوا: الرَّب   فَػيَػُقوؿُ  ِبَعَمِلي، َبلْ  َرِب، يَا: فَػيَػُقوؿُ  ِبَرْٛتَيِت، اْٞتَنَّةَ 
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 َعْبِدي قَاِيُسوا: لِْلَماَلِئَكةِ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوُ  فَػيَػُقوؿُ  ِبَعَمِلي، َبلْ  َربِ : فَػيَػُقوؿُ  ِبَرْٛتَيِت،
، َسَنةٍ  ِماَئةِ  َٜتْسِ  ِبِعَباَدةِ  َأَحاَطتْ  َقدْ  ْلَبَصرِ ا نِْعَمةُ  فَػُتوَجدُ  َوِبَعَمِلوِ  َعَلْيوِ  بِِنْعَميِت 
 النَّارِ  ِإذَل  فَػُيَجر  : قَاؿَ ! النَّارَ  َعْبِدي أَْدِخُلوا: فَػيَػُقوؿُ ، َعَلْيوِ  َفْضاًل  اٞتََْسدِ  نِْعَمةُ  َوبَِقَيتْ 
 يَا: فَػيَػُقوؿُ  يََدْيوِ  بَػُْتَ  فَػُيوَقفُ  ُرد وهُ : فَػيَػُقوؿُ  اْٞتَنََّة، أَْدِخْلٍِت  ِبَرْٛتَِتكَ  َربِ : فَػيُػَناِدي
 ِمنْ  َذِلكَ  َكافَ : فَػيَػُقوؿُ  َرِب، يَا أَْنتَ : فَػيَػُقوؿُ  َشْيًئا؟ َتكُ  ودلَْ  َخَلَقكَ  َمنْ  َعْبِدي،

؟ ِماَئةِ  َٜتْسِ  لِِعَباَدةِ  قَػوَّاؾَ  َمنْ : فَػيَػُقوؿُ . ِبَرْٛتَِتكَ  َبلْ : فَػيَػُقوؿُ  ِبَرْٛتَيِت؟ أَوْ  ِقَبِلكَ   َعاـٍ
 اْلَماءَ  َلكَ  َوَأْخرَجَ  الل جَّةِ  َوَسطَ  َجَبلٍ  يف  أَنْػَزَلكَ  َمنْ : فَػيَػُقوؿُ  َرِب، يَا أَْنتَ : فَػيَػُقوؿُ 
َلةٍ  ُكلَّ  َلكَ  َوَأْخرَجَ  اْلَماِلحِ  اْلَماءِ  ِمنَ  اْلَعْذبَ  َا رُمَّانَةً  لَيػْ  السََّنِة، يِف  َمرَّةً  َٗتْرُجُ  َوِإ٪تَّ
 َعزَّ قاؿ ربنا فَ  َرِب، يَا أَْنتَ : فَػيَػُقوؿُ  ِبَك؟ َذِلكَ  فَػَفَعْلتُ  َساِجًدا أَْقِبَضكَ  َأفْ  َوَسأَْلَتٍِت 

 ُكْنتَ  اْلَعْبدُ  فَِنْعمَ  اْٞتَنَّةَ  َعْبِدي أَْدِخُلوا اْٞتَنََّة، أُْدِخُلكَ  َوِبَرْٛتَيِت  ِبَرْٛتَيِت  َفَذِلكَ : َوَجلَّ 
َا: السَّاَلـُ  َعَلْيوِ  ِجرْبِيلُ  قَاؿَ  ،اْٞتَنَّةَ  اللَّوُ  فَػُيْدِخُلوُ  َعْبِدي يَا  تَػَعاذَل  اللَّوِ  ِبَرْٛتَةِ  اأْلَْشَياءُ  ِإ٪تَّ
ْسَناِد، َصِحيحُ . )قاؿ اٟتاكم: ٤ُتَمَّدُ  يَا  أَْىلِ  ُزىَّادِ  ِمنْ  اْلَعاِبدَ  َىِرـٍ  ْبنَ  ُسَلْيَمافَ  فَِإفَّ  اإْلِ

،  وسليماف! واهلل ل: الذىيب. فقاؿ اْلَمْجُهوِلُتَ  َعنِ  يَػْرِوي َل  َسْعدٍ  ْبنَ  َواللَّْيثَ  الشَّاـِ
 !(معتمد غَت ىـر بن

 خطر مخالفة السنة النبوية (ٔ٘)
َنةٌ  ُتِصيبَػُهمْ  َأفْ  أَْمرِهِ  َعنْ  ٮُتَالُِفوفَ  الَِّذينَ  فَػْلَيْحَذرِ }تعاذل: قاؿ ربنا   أَوْ  ِفتػْ

 [ٖٙ: النوريف { ] أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَػُهمْ 
 اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ : قَاؿَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ٗٔٔ٘ أٛتدروى اإلماـ 

 ِظلِ  َٖتْتَ  رِْزِقي َوُجِعلَ  لَُو، َشرِيكَ  َل  اهللُ  يُػْعَبدَ  َحىتَّ  بِالسَّْيفِ  بُِعْثتُ : "َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ 
لَّةُ  َوُجِعلَ  ُر٤تِْي، ُهمْ  فَػُهوَ  ِبَقْوـٍ  َتَشبَّوَ  َوَمنْ  ،َأْمِري َخاَلفَ  َمنْ  َعَلى َوالصََّغارُ  الذّْ . ِمنػْ

، ألفاظو بعض يف نكارة على ضعيف إسناده)صححو األلباّن، وقاؿ األرناؤوط: 
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 اجملرحُت أقواؿُ  فيو اختلفت: ثوباف بن ثابت بن الرٛتن عبد وىو ثوباف ابن
 وخالصة بأخرة، تغَت وقد ضعفو، من ومنهم أمره، قوى، فمنهم من وا١تعدلُت

 أف إذل أٛتد اإلماـ أشار فقد ينكر، ٔتا يتفرد دل إذا اٟتديث حسنُ  أنو: فيو القوؿ
 فاهلل تعاذل أعلم( .منها وىذا منكرة، أحاديث لو

 اهللُ  َصلَّى النَّيبِ  َعنِ  ُىَريْػَرَة، َأيب( عن ٕٚٗ( )ـ ٜٔٙروى الشيخاف )خ 
 رَْأَسوُ  َرَفعَ  ِإَذا - َأَحدُُكمْ  ٮَتَْشى لَ : أَوْ  - َأَحدُُكمْ  ٮَتَْشى أََما: " قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ 
، قَػْبلَ   ؟ِٛتَارٍ  ُصورَةَ  ُصورََتوُ  اللَّوُ  ٬َتَْعلَ  أَوْ ؟ ِٛتَارٍ  رَْأسَ  رَْأَسوُ  اللَّوُ  ٬َتَْعلَ  َأفْ  اإِلَماـِ

 َعَلى َٛتُْلوُ  ُىوَ  الرَّاِجحُ  الظَّاِىرُ  اْلَقْوؿُ : قُػْلتُ : (ٕ٘ٔ/ ٖ) تحفةقاؿ يف ال
 َعَلى َٛتَْلوُ  َويُػَؤيِدُ . اْٟتَاِفظُ  ذََكرَهُ  ٦تَّا ِفيوِ  َما َمعَ  التَّْأِويلِ  ِإذَل  َحاَجةَ  َوَل ! الظَّاِىرِ 
 َعنْ  اٟتَِْديثِ  أِلَْخذِ  ِدَمْشقَ  ِإذَل  َرَحلَ  أَنَّوُ  اْلُمَحِدِثُتَ  بَػْعضِ  َعنْ  ُحِكيَ  َما الظَّاِىرِ 

َنوُ  بيٍت ٬تعل كاف لكنو ٚتلة فقرأ، هبا َمْشُهورٍ  َشْيخٍ   فَػَلمَّا، َوْجَهوُ  يَػرَ  ودلَْ  ِحَجابًا َوبَػيػْ
رَ  لَوُ  َكَشفَ  اٟتَِْديثِ  َعَلى ِحْرَصوُ  َورََأى لَوُ  ُماَلَزَمُتوُ  طَاَلتْ   َوْجوَ  َوْجَهوُ  فَػَرَأى، الِستػْ
َماـَ  َتْسِبقَ  أَفْ  بُػٍَتَّ  يَا اْحَذرْ : َلوُ  فَػَقاؿَ  ِٛتَارٍ  َعْدتُ  اٟتَِْديثُ  يب  َمرَّ  َلمَّا فَِإّنِ ! اإْلِ  اْسَتبػْ

َماـَ  َفَسبَػْقتُ ، ُوُقوَعوُ   . أَْعَلمُ  تَػَعاذَل  َواَللَّوُ . تَػَرى َكَما َوْجِهي َفَصارَ  اإْلِ
 اأْلَْنَصارِيِ  اْلَوْردِ  َأيب  َعنْ  (ٜٙٗ/ ٔ)لبن عبد الرب  الستذكارجاء يف 

َماـِ  قَػْبلَ  أَْرَفعُ  َفَجَعْلتُ  ُعَمرَ  بن َجْنبِ  ِإذَل  َصلَّْيتُ : قَاؿَ  َلوُ  َوَأَضعُ  اإْلِ  سلم فلما قَػبػْ
: قُػْلتُ ؟ أَْنتَ  َمنْ : قَاؿَ ؟ َلكَ  َما: فَػُقْلتُ  َوَجَذَبٍِت  فَػَلَواّن  بَِيِدي ُعَمرَ  بن أخذ اإلماـ
 أَوْ : قُػْلتُ ؟ ُتَصِليَ  أَفْ  َمنَػَعكَ  َفَما ِصْدؽٍ  بَػْيتِ  أَْىلِ  ِمنْ  أَْنتَ : قَاؿَ . ُفاَلفٍ  ْبنُ  ُفاَلفُ 

َماـِ  قَػْبلَ  تَػْرَفعُ  رَأَيْػُتكَ  َقدْ : قَاؿَ ؟ َجْنِبكَ  ِإذَل  رَأَيْػَتٍِت  َما َلوُ  َوَتَضعُ  اإْلِ  َصاَلةَ  َل  َوِإنَّوُ  قَػبػْ
َماـَ  َخاَلفَ  ِلَمنْ   . اإْلِ

  



( 64 ) 
 

 عمر الفاروؽ من أولياء اهلل  (ٕ٘)
 ٭َتَْزنُوفَ  ُىمْ  َوَل  َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َل  اللَّوِ  أَْولَِياءَ  ِإفَّ  َأَل }تعاذل: قاؿ ربنا 

 [ٖٙ ،ٕٙ: يونس{ ] يَػتػَُّقوفَ  وََكانُوا آَمُنوا الَِّذينَ ( ٕٙ)
 َعَليو اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ : قَاؿَ  أََنسٍ  َعن ٖٜ٘ٙ البزارروى اإلماـ 

 األلباّن.حسنو  .بِالتػََّوسُّمِ  النَّاسَ  يَػْعرُِفوفَ  ِعَباًدا َوتَػَعاَلى تَػَباَرؾَ  ِللَّوِ  ِإفَّ : َوَسلَّم
 َسَأؿَ  َمنْ  ِإفَّ  َكَتبَ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنَ  ُعَمرَ  أَفَّ  ٜٕٔٙ داودروى اإلماـ أبو 

 فَػَرآهُ  َعْنُو، اللَّوُ  َرِضيَ  ا٠تَْطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  ِفيوِ  َحَكمَ  َما فَػُهوَ  اْلَفْيِء، َمَواِضعِ  َعنْ 
 َعَلى اٟتَْقَّ  اللَّوُ  َجَعلَ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَّيبِ  لَِقْوؿِ  ُمَواِفًقا َعْدًل  اْلُمْؤِمُنوفَ 

 .ضعيف اإلسناد. «َوقَػْلِبوِ  ُعَمرَ  ِلَسافِ 
 َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿَ  ٝتَِْعتُ : قَاؿَ  َذر   َأيب  َعنْ  ٕٜٕٙوروى أيضا 

 . صححو األلباّن.«ِبوِ  يَػُقوؿُ  ُعَمرَ  ِلَسافِ  َعَلى اٟتَْقَّ  َوَضعَ  اللَّوَ  ِإفَّ : »يَػُقوؿُ  َوَسلَّمَ 
 اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنْ  ٕٖٛٙ الًتمذيورواه اإلماـ 

 َما: ُعَمرَ  اْبنُ  وقَاؿَ . «َوقَػْلِبوِ  ُعَمرَ  ِلَسافِ  َعَلى اَٟتقَّ  َجَعلَ  اللَّوَ  ِإفَّ : »قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ 
 َشكَّ  - ِفيوِ  ا٠َتطَّابِ  اْبنُ  قَاؿَ  أَوْ  ُعَمرُ  ِفيوِ  َوقَاؿَ  ِفيوِ  فَػَقاُلوا َقط   أَْمرٌ  بِالنَّاسِ  نَػَزؿَ 

 . صححو األلباّن أيضا.ُعَمرُ  قَاؿَ  َما ٨َتْوِ  َعَلى الُقْرآفُ  ِفيوِ  نَػَزؿَ  ِإلَّ ، - َخارَِجةُ 
 فَػَقاؿَ  «اْٝتَُك؟ َما: »لَِرُجلٍ  قَاؿَ  ا٠تَْطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأفَّ  ٕ٘ وطأجاء يف ا١ت

 ،اْلُحَرَقةِ  ِمنَ : قَاؿَ  «٦تَّْن؟: »قَاؿَ : ِشَهابٍ  اْبنُ : فَػَقاؿَ  ،«َمْن؟ اْبنُ : »فَػَقاؿَ  ،َجْمَرةُ 
 قَاؿَ  ،َلًظى ِبَذاتِ : قَاؿَ  ،«بِأَيِػَها؟: »قَاؿَ  ،النَّارِ  ِبَحرَّةِ : قَاؿَ  «َمْسَكُنَك؟ أَْينَ : »قَاؿَ 
 َرِضيَ  ا٠تَْطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  قَاؿَ  َكَما َفَكافَ : قَاؿَ . «!اْحتَػَرُقوا فَػَقدِ  أَْىَلكَ  أَْدرِؾْ : »ُعَمرُ 
 .َعْنوُ  اللَّوُ 

 



( 65 ) 
 

 اإلفطار على الوطئ (ٖ٘)
َلةَ  َلُكمْ  ُأِحلَّ  }تعاذل: قاؿ ربنا  ـِ  لَيػْ  لَِباسٌ  ُىنَّ  ِنَساِئُكمْ  ِإذَل  الرََّفثُ  الِصَيا

 َوَعَفا َعَلْيُكمْ  فَػَتابَ  أَنْػُفَسُكمْ  َٗتَْتانُوفَ  ُكْنُتمْ  أَنَُّكمْ  اللَّوُ  َعِلمَ  ٢َتُنَّ  لَِباسٌ  َوأَنْػُتمْ  َلُكمْ 
 [ٚٛٔ: البقرة{ ] اللَّوُ  َكَتبَ  َما َوابْػتَػُغوا بَاِشُروُىنَّ  فَاآْلفَ  َعْنُكمْ 

 َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَّيبَّ  أََتى: قَاؿَ  َجاِبرٍ  َعنْ ( ٘ٔ) مسلمروى اإلماـ 
 َوَحرَّْمتُ  اْلَمْكُتوبََة، َصلَّْيتُ  ِإَذا أَرَأَْيتَ  اهللِ  َرُسوؿَ  يَا: فَػَقاؿَ  قَػْوَقٍل، ْبنُ  النػ ْعَمافُ 
ـَ،  .«نَػَعمْ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَّيب   فَػَقاؿَ  اْٞتَنََّة؟ أَأَْدُخلُ  اٟتَْاَلَؿ، َوَأْحَلْلتُ  اٟتَْرَا

ـَ اٟتَْ  َوَحرَّْمتُ قولو ))  اهلل رٛتو الصالح بن عمرو أبو الشيخ قاؿ(( رَا
 ٖتليل ٓتالؼ، يفعلو ل وأف، حراما يعتقده أف، أمرين بو أراد أنو الظاىر: تعاذل

. وقاؿ اإلماـ النووي يف األربعُت: قولو حالل اعتقاده ٣ترد فيو يكفي فإنو اٟتالؿ
 ))وأحللت اٟتالؿ(( فعلُتو معتقداً حّلو.

 أُْعِطْيتُ  َلَقدْ : ُعَمرَ  اْبنُ  قَاؿَ : قَاؿَ  ٣ُتَاِىدٍ  َعنْ  (ٖٗٔ/ ٗ) سَتجاء يف ال
 َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى- اهللِ  َرُسْوؿَ  َيُكْوفَ  أَفْ  إلَّ  أُْعِطَيوُ  َأَحداً  أَْعَلمُ  َما َشْيئاً  اِٞتَماعِ  ِمنَ 

 .الَوْطءِ  َعَلى َشْيءٍ  أَوَّؿَ  يُفِطرُ  ُعَمرَ  اْبنُ  َكافَ : َوِقْيلَ  .َعبَّادٍ  بنُ  ٭َتَِْت  ِبوِ  تفرَّد .َوَسلَّمَ 
 ٤تمودة اٞتماع وكثرة: الناس سيد ابننقال عن  (ٗ٘/ ٘)قاؿ ا١تناوي 

 عادة بكثرتو التفاخر يزؿ ودل الذكورية وصحة الكماؿ دليل ىو إذ العرب عند
 .مرضية سَتة بو والتمدح معروفة

قاؿ أبو زيداف العريب عاملو اهلل بلطفو ا٠تفي: ورل ْتمد اهلل رسالة أٝتيتها "كثرة 
اٞتماع ٤تمدة ل مذمة، ولسيدنا ا١تصطفى عليو الصالة والسالـ معجزة سنية، وىو الرد ا١تفحم 

الناس بًتؾ نسبة لفظ اٞتماع  وألـز وتعصب وتشدد العلماء خالفبعض ا١تعاصرين الذي على 
 .اٟتمد هلل بنعمتو تتم الصاٟتاتف. "باألحاديث الصحيحة الواردة يقنع ودلصطفى لسيدنا ا١ت

 [ ٜٕٖٖٚٔٓٙٛٚٛٓ] للحصوؿ على إصداراتنا : ىاتف "مركز دراسة الحديث الشريف" 


